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Projekt „Zapoj se do KPZ!“ – Společný 
evropský vzdělávací program pro Komunitou 
podporované zemědělství – byl navržen, aby 
pomohl šířit iniciativy KPZ. Pomáhá místním 
komunitám v Maďarsku, České republice a 
Rumunsku získat důležité znalosti, schopno-
sti a dovednosti a jeho výstupy budou použity 
napříč celou Evropou.

Partneři projektu sestavili modulární 
vzdělávací program. Jeho obsah – zahrnující 
Příručku, Průvodce lektora, kalkulačku úro-
dy, krátký film a vizuální pomůcky – vznikl 
na základě poznání, že KPZ znamená sdíle-
nou odpovědnost producentů a spotřebitelů: 
přináší tedy řešení nejčastějších problémů, 
kterým společně čelí. 

Čtyři moduly dávají dohromady kom-
plexní vzdělávací program, který plně pokrývá 
problematiku Komunitou podporovaného 
zemědělství. Každý se přitom zaměřuje na jiné 

téma, typické pro systém KPZ. Doufáme, že 
budou stejně prospěšné zemědělcům i členům 
komunity.

Příručka má za úkol seznámit čtenáře 
se základními informacemi. Průvodce lektora 
vznikl jako podpůrný materiál pro školitele, 
multiplikátory a facilitátory, kteří budou orga-
nizovat jednotlivé vzdělávací akce. Nabízí jim 
vzdělávací materiály a školicí techniky, které 
nemusí být nutně přímo spojeny s KPZ, ale 
mohly by být v projektu užitečné.

Při tvorbě Průvodce lektora autoři kla-
dli velký důraz na příklady dobré praxe, které 
pomáhají zdůraznit cíl každého modulu a výraz-
ně podporují účinnost celého vzdělávacího pro-
gramu.

Projekt Zapoj se do KPZ! přináší několik 
inovativních prvků. Jedním z nich je neformál-
ní způsob výuky pomocí vzájemného učení 
mezi účastníky. Styl výuky je celkově zaměřený 
na studenty, kteří tak mají možnost aktivně 
trénovat dovednosti, jež budou později potře-
bovat při práci v KPZ.

Modularita je základní vlastností pro-
gramu Zapoj se do KPZ!. Umožňuje účast-
níkům, aby se zapojili do kterékoliv části a 
aby si jednotlivé moduly skládali podle vlast-
ní potřeby. Zároveň pomáhá ušít školení na 
míru konkrétním cílovým skupinám a počítá 
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Cíl modulu
Výstupy
Metody

Denní plán pro Modul č. 3  ........................................................................................................... 45
Scénář pro lektory ......................................................................................................................... 46
Příchod, rozehřívací aktivity, (znovu)rozdělení do skupin, úvodní informace
Jak to funguje v praxi
Teorie,  které lze využít při tvorbě komunit
Hledání možných problémů, obav a rizik v komunitě KPZ
Závěr

Podklady pro další studium.......................................................................................................... 55

Modul č. 4: KPZ v praxi!
Základní informace ....................................................................................................................... 60
Cíl modulu
Metody
Rozvrh čtvrtého modulu

Popis aktivit ................................................................................................................................... 63
Aktivita č.  1 – Úvod, rozehřívací aktivity
Aktivita č.  2 – Obraz KPZ
Aktivita č.  3 – Průzkum statku
Aktivita č.  4 – Prohlídka statku s průvodcem
Aktivita č.  5 – Průzkum KPZ
Aktivita č.  6 – Mapa KPZ
Aktivita č.  7 – Kulatý stůl
Aktivita č. 8 – Studnice nápadů
Aktivita č.  9 – Hodnocení

Aktivita č.  10 – Závěr

Příloha č. 1 – Prezentace „Tradiční metody používané v ekologickém zemědělství“ .............. 69

Úvod
Projekt „Zapoj se do KPZ!“ – Společný 
evropský vzdělávací program pro 
Komunitou podporované zeměděl-
ství – byl navržen, aby pomohl šířit 
iniciativy KPZ. Pomáhá místním ko-
munitám v Maďarsku, České repub-
lice a Rumunsku získat důležité 
znalosti, schopnosti a dovednosti 
a jeho výstupy budou použity napříč 
celou Evropou.
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se společnou účastí jak zkušených aktérů, tak 
začátečníků. Moduly jsou založeny na progre-
sivních vzdělávacích metodách jako edutain-
ment, krátký animovaný film, dramatická 
výchova, vzájemné učení, moderní vizuální 
metody (např. infografika).

Všechny čtyři vzdělávací moduly byly 
testovány ve třech zemích (Česká republika, 
Maďarsko a Rumunsko) v letech 2015–2016. 
Každý z nich byl navržen jako jednodenní 
vzdělávací akce, všechny však mohou být roz-
vrženy i na delší dobu (1,5–2 dny) podle aktuální 
potřeby. V tom případě zbude více času na ne-
formální výměnu zkušeností a získávání kon-
taktů. 

Klíčovými prvky vzdělávacího programu 
jsou vzájemné učení a předávání zkušeností. 
Účastníci proto tvoří různorodou skupinu. Pra-
covali jsme zároveň se zemědělci i spotřebiteli, 
což nám pomohlo probrat hlavní témata z obou 
úhlů pohledu. Úspěchem skončilo také pozvání 
zkušených zemědělců a členů KPZ. 

Z našich zkušeností vyplývá, že výběr 
účastníků je klíčem k úspěchu celého pro-
gramu. Vyplatí se pracovat s lidmi, kteří už 
v sobě mají jistou motivaci dozvědět se více o 
KPZ a zároveň mají zkušenost s komunitními 

iniciativami nebo s ekologickým zemědělst-
vím. První modul je samozřejmě určen úplným 
začátečníkům, avšak od druhého je program 
otevřený i zkušeným zemědělcům a členům 
KPZ, kteří mají zájem prohloubit své znalosti o 
konkrétních tématech. 

Vzdělávací program byl upraven na 
základě zpětné vazby účastníků. Jak zjistíte, na 
konci každého modulu organizujeme diskuzi s 
cílem zhodnotit právě proběhlou akci a účastní-
ci také vyplňují hodnotící dotazníky. Program 
Zapoj se do KPZ! dostal svou podobu teprve v 
roce 2016 a na každém dalším školení je proto 
užitečné získávat novou zpětnou vazbu, která 
ho může pomoci dále vylepšovat.

Průvodce lektora je nepostradatelný 
nástroj při naplňování hlavního cíle projek-
tu „Zapoj se do KPZ !“ – šíření příkladů dobré 
praxe v Komunitou podporovaném zemědělst-
ví. Zkušenosti fungujících komunit mohou po-
moci při vzniku nových systémů a položit tak 
základy budoucího rozkvětu KPZ.

Je samozřejmě nutné  
dotvářet program podle 
regionálních a kulturních 
podmínek. Model KPZ 
poskytuje obecný rámec, 
který je možné adaptovat  
na potřeby místních  
komunit.

Foreword: 
Základní principy úspěšného 
vzdělávání a skupinové facilitace

Hlavní zásady:
•	 Vytvořte a udržujte bezpečný prostor, ve 

kterém mohou účastníci bez obav klást otáz-
ky či diskutovat o určitém tématu. 

•	 Snažte se porozumět okolnostem, kvůli 
kterým účastníci jednají tak, jak jednají.   

•	 Zaměřte se na řešení, nikoliv na problémy.  

•	 Své starosti a osobní názory nechte za dveřmi 
učebny, vaše role by měla být neutrální.

•	 Agresi či negativní kritiku usměrňujte s re-
spektem a energii, která se za nimi skrývá, 
využijte konstruktivně.

•	 Účastníkům pozorně naslouchejte a respek-
tujte je. 

•	 Pokud se stane, že účastníci kurzu uvíznou 
na nějakém problému, nesnažte se ho za ně 
vyřešit! Není to váš úkol.   

•	 Přemýšlejte o vlastních problémech a 
obavách. Může vám to pomoci vcítit se do 
druhých. 

Jak zapojit skupinu do práce na té-
matu? Jak zajistit, aby se aktivně 
zapojil každý člen skupiny? Práce 
s různorodou skupinou lidí může 
být náročná a školitel se může do-
stat do náročných situací, v nichž 
je dobře znát určitá pravidla a 
základní principy.

•	 Ptejte se! Dobré otázky vám umožní pře-
konat problémy, propojit jednotlivá témata 
a vyzdvihnout nejdůležitější myšlenky.  

•	 Buďte sami sebou! Uvědomte si své emoce, 
ale naučte se je nechat za dveřmi a soustředit 
se na proces.

•	 Když potřebujete položit těžkou otázku, 
zhluboka se nadechněte a řekněte, co cítíte. 
Použijte první osobu – „já“ namísto „ty“ nebo 
„vy“. 

•	 A nezapomeňte: hledáte řešení, nikoliv prob-
lémy. 

•	 Být lektorem není vždy jednoduché. Pokud 
se vám něco nepovedlo, neměli byste se 
obviňovat. Poučte se ze svých zkušeností, 
uvědomte si, co se podařilo a co ne. Nejlepší 
je vycházet při každém tématu z vlastních 
zkušeností1.

Je užitečné naladit se s účastníky na 
společnou vlnu a některé základní principy s 
nimi na začátku kurzu projít. Pokud je společně 
prodiskutujete a akceptujete, bude jednodušší 
na ně odkázat, když nastane problém.

Příklady:
•	 Dnes budeme pozitivní a užijeme si čas, 

který spolu strávíme. 

•	 Jsme tady, abychom se učili jeden od druhého, 
ne abychom soudili názory druhých.

•	 Dnes se zaměříme na řešení, nikoliv na 
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problémy. Pokud to bude třeba, můžeme 
samozřejmě o problémech diskutovat, ch-
ceme na nich ale stavět a společně hledat 
řešení, nikoliv důvody, proč něco nejde.  

•	 Existuje více způsobů, jak dělat stejnou věc. 
Každý jsme jiný a stejně tak se od sebe liší i 
jednotlivé skupiny KPZ. Proto budeme por-
ovnávat různé modely, jak organizovat KPZ.  

•	 Nemějte obavy se kdykoliv na cokoliv zeptat. 

•	 Dejte nám vědět, pokud budete mít nějaký 
problém.

Speciální úkoly:
Kurzu se bude účastnit velice rozmanitá skupi-
na lidí (zemědělci, spotřebitelé, dobrovolníci, 
aktivisté, komunitní koordinátoři atd.). Mohou 
mít různá očekávání a různý stupeň znalostí, a 
proto je třeba najít vyvážený přístup. Pokud je 
například diskuze zaměřená na spotřebitelská 
témata, měl by být osloven nějaký zemědělec s 
dotazem, jak se problém jeví z jeho perspektivy. 
Může se také stát, že například zemědělec nemá 
takové zkušenosti s mluvením před větší sk-
upinou lidí jako třeba dobrovolník z neziskové 
organizace. Dobrý lektor by měl umět každého 
účastníka podpořit.

Modul č. 1: 
Co je KPZ?
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Úvod

Skládá se z několika aktivit, které účastníky 
seznamují s východisky a základními principy, 
s typickými aktéry a hlavními modely fungov-
ání systému KPZ. V  neposlední řadě modul 
nabízí studentům náhled rizik a přínosů KPZ, 
a to z  perspektivy obou potenciálních part-
nerů – producenta i spotřebitele. To vše s  po-
mocí moderních a interaktivních vzdělávacích 

Tento modul byl navržen pro účastníky, kteří 
buď nemají žádné znalosti o systému Komuni-
tou podporovaného zemědělství, nebo se s ním 
setkali jen letmo. Může však posloužit také těm, 
kteří již KPZ znají a potřebují si své znalosti us-
pořádat a prohloubit. První část Modulu č. 1 je 
zaměřena na úvod do celého vzdělávacího pro-

Modul seznamuje účastníky s cíli KPZ, s nej-
důležitějšími environmentálními a sociálními 
přínosy, s výhodami pro členy, způsoby orga-
nizace a s tématem propagace a konzumace 
udržitelných potravin. Tento modul také pod-
poruje praktickou výměnu zkušeností: jsou 
představeny příklady dobré praxe z fungování 
KPZ na národní i mezinárodní úrovni.

Dovednosti získané v průběhu tohoto modulu: 

technik, které studenty vtahují do procesu 
učení (inter)aktivním a zábavným způsobem. 
Budeme využívat informační technologie a 
vizuální materiály, jako jsou krátké filmy a in-
fografika. Modul staví na vzájemné inspiraci 
mezi účastníky a na pedagogických  postu-
pech zaměřených na studenta (např. zplno-
mocňování a využití zkušeností z praxe). 

gramu. Ukazuje účastníkům propojení mezi 
všemi čtyřmi moduly a zároveň připomíná, že 
každou část stojí za to absolvovat i samostatně. 
Kromě toho slouží první modul jako úvod do 
hlavního tématu, tedy do systému Komunitou 
podporovaného zemědělství (hodnoty, základ-
ní principy, důležití aktéři a praktické využití).

•	 Dovednosti získané v průběhu  
tohoto modulu:
•	 povědomí o tom, jak se systém KPZ rozvíjí 

po celém světě a zejména v Evropě; 
•	 znalost principů a východisek systému 

KPZ;
•	 schopnost rozlišovat mezi průmyslovým 

zemědělstvím a ekologickým hospo-
dařením;

Tento modul slouží jako úvod do problematiky KPZ. Je zaměřen na úplné 
začátečníky, ale může také pomoci utřídit znalosti těm, kteří se již s 
tématem setkali nebo dokonce KPZ provozují. 

Cíl modulu

Výstupy a cíle 

•	 schopnost rozlišovat mezi modelem KPZ 
a dalšími distribučními systémy; 

•	 znalost vlastností alternativního potravi-
nového systému.

•	 Základní administrativní dovednosti
•	 schopnost rozlišit různé modely fungov-

ání KPZ, znalost jejich hlavních předností 
a nevýhod. 

•	 Základní schopnost sebeřízení
•	 znalost alespoň dvou příkladů dobré 

praxe KPZ doma a v zahraničí.

Podrobný obsah  
a metodika modulu 
Začínáme
Rozehřívací aktivity a představení účastníků  
Cíl a dovednosti // Účastníci se ve skupině 
cítí uvolněněji, když se navzájem poznají jmé-
nem a když vědí, s jakými myšlenkami a odkud 
ostatní přicházejí. Lektor může zároveň snad-
no zmapovat zaměření a hlavní zájmy účast-
níků. Studenti trénují schopnost představit se 
publiku a vyjádřit svou motivaci.

Obsah // Představení účastníků: motivace, 
přání, zájmy a očekávání

Metoda // Symbolický obraz

Popis metody // Každý účastník, včetně 
lektora, má dvě minuty na to, aby se představil 
jménem a přednesl svá očekávání pomocí jed-
né fotografie se symbolickými obrazy, vybrané 
z balíčku (každý lektor by si měl přinést vlastní 
sadu obrázků). Lektor může začátek usnadnit 
několika otázkami, např. „Odkud jste?“ nebo 
„Proč jste se rozhodl/a zúčastnit našeho kurzu?“

Pomůcky // Balíček alespoň čtyřiceti symbol-
ických obrázků (zalaminovaných)

Trvání // 40 min.

Zdroje // Creative facilitation techniques in 
Permaculture Facilitators Resource Book for 
Training and Assessment, avialable online on: 
http://www.teindia.nic.in/files/teacher_trg_mod-
ule/8_creative_facilitation_techniques.pdf

Varianta: Máte-li účastníky z různých částí 
země, můžete zařadit krátkou seznamovací hru. 
Vysvětlete, že místnost, v níž se nacházíte, před-
stavuje pomyslnou mapu vaší země, a postavte se na 
místo, kde se právě nacházíte. Požádejte účastníky, 
aby se postavili tam, odkud pocházejí – vaše pozice 
jim usnadní orientaci. Jakmile všichni najdou své 
místo, mohou své bydliště představit ostatním. Tato 
hra pomáhá účastníkům najít kolegy ze stejného kra-
je, což může být základ pozdější spolupráce.

http://www.teindia.nic.in/files/teacher_trg_module/8_creative_facilitation_techniques.pdf
http://www.teindia.nic.in/files/teacher_trg_module/8_creative_facilitation_techniques.pdf
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Seznámení s tématem
Vzdělávací program Zapoj se do KPZ! 

Definice KPZ

Cíl a dovednosti // PÚčastníci se seznámí 
s obsahem kurzu a uvědomí si, že toto setkání 
je prvním ze čtyř modulů. Získají informace o 
dostupných učebních materiálech a nástrojích, 
které jim pomůžou založit KPZ. Dozvědí se, že 
se jedná o testovací fázi tohoto vzdělávacího 
programu a že jejich hodnocení a zpětná vaz-
ba jsou proto skutečně důležité pro dokončení 
výstupů kurzu.

Obsah // Popis celého vzdělávacího pro-
gramu, struktura modulů (2–4) a jejich návaz-
nost. Časový rozvrh Modulu č. 1.

Metoda // Prezentace

Cíl a dovednosti // Účastníci se seznámí 
s obecně přijímanou definicí KPZ v rámci lokál-
ní a také evropské komunity. Jsou si vědomi 
skutečnosti, že modul poskytuje pouze základní 
rámec pro založení KPZ. Účastníci jsou schopni 
rozlišit KPZ od dalších (přímých) odbytových 
kanálů a popsat jeho základní charakteristiky.

Obsah // Co je KPZ – jak je definováno na 
národní úrovni a v zahraničí. Komunitou pod-
porované zemědělství je partnerstvím mezi 
zemědělci a spotřebiteli, ve kterém jsou sdíle-
na rizika i přínosy hospodaření. Jedná se o 
minimalistickou, ale vhodnou definici, která 
je obecně sdílená evropskou komunitou KPZ 
a která nabízí široké spektrum rozdílných 
forem. Organizace Soil Association nabízí 
širší a komplexnější definici, která popisu-
je Komunitou podporované zemědělství jako 
ekonomický model založený na partnerst-
ví, dlouhodobém závazku a součinnosti mezi 

Popis metody // Lektor představuje obsah 
programu a časový rozvrh Modulu č. 1.

Pomůcky // Projektor, powerpointová  
prezentace

Trvaní // 5 min.

Zdroje // Výukový plán programu „Zapoj se 
do KPZ!“, powerpointová prezentace „Zapoj se 
do KPZ!“

zemědělci a spotřebiteli. KPZ poskytuje alter-
nativu k  tradičním způsobům prodeje potra-
vin: na rozdíl od maloobchodu se snaží zapojit 
spotřebitele a pomáhá zachovat malé farmy. 
V  praxi KPZ spočívá v angažované spolupráci 
mezi zemědělcem či několika zemědělci a sk-
upinou spotřebitelů, často posílené oboustran-
nými smlouvami. Kromě toho je KPZ definová-
no více svými základními principy než svým 
provozním nastavením, a tak i prodej ze dvora 
může být považován za KPZ, pokud tyto prin-
cipy respektuje.

Metoda // Prezentace

Popis metody // Lektor představí definici 
a diskutuje o ní se studenty.

Pomůcky // Projektor, powerpointová prez-
entace

Trvaní // 10 min.

Zdroje //

Kolektiv autorů: A share in the harvest: an ac-
tion manual to community supported agricul-
ture. 2. vydání. Dostupné online: https://www.
soilassociation.org/LinkClick.aspx?fileticket=gi5uO-
J9swiI%3D&tabid=204.

Kolektiv autorů: European Handbook on Com-
munity Supported Agriculture, 2012. Dostupné 
online: http://urgenci.net/actions/csa4europe/euro-
pean-handbook-on-csa/

Kolektiv autorů: Community Supported Agri-
culture: A teaching programme for degree stu-
dents, Soil Association. Dostupné online: http://
www.soilassociation.org/LinkClick.aspx?filetick-
et=ak3jUihtwrE%3D&tabid=204

Gergo Horvath: Community Supported Ag-
riculture, Getting your share, TVE 2013. Dos-
tupné online: http://issuu.com/tudatosvasarlok/
docs/community_supported_agriculture-get

Tři pilíře KPZ, aneb proč je KPZ řešením?
Cíl // Účastníci jsou schopni rozlišit mezi 
průmyslovým zemědělstvím a ekologickým 
hospodařením, seznámí se s ekologickými prin-
cipy a jejich významem pro hnutí KPZ a chápou 
hodnotu drobného (rodinného) zemědělství. 
Jsou si vědomi skutečnosti, že kromě základ-
ních principů KPZ existuje širší rámec různých 
přístupů k zajištění potravin a ke společnosti 
obecně. Jsou schopni základní principy zasadit 
do tohoto kontextu. Účastníci získají schopnost 
kriticky přistupovat ke specifickým oblastem, 
mapovat jejich hlavní témata, uspořádat a po-
rovnat zjištěné informace.

Obsah //

•	 Jaký je způsob hospodaření, který respek-
tuje půdu (její potřeby a limity) i zemědělce 
(jeho potřeby): Ekologické zemědělství (jak 
je definováno například Mezinárodní fed-
erací ekologických zemědělských hnutí IF-
OAM) může sloužit jako dobrý úvod k pop-
isu udržitelnosti a dopadů hospodaření 
na okolí. Nicméně ne každé hospodářství 
zapojené do KPZ musí mít certifikát ekolog-
ického zemědělství. Myšlenkou KPZ je pod-
porovat takový způsob hospodaření, který 

vyhovuje skupině spotřebitelů a se kterým je 
zemědělec schopen pracovat. 

•	 Jaké jsou sociální a ekonomické principy, 
které chceme sdílet v našem potravinovém 
systému: angažovanost, sdílení rizik a 
přínosů jako výraz solidární ekonomiky 
a transparentního partnerství, inkluzivní 
demokratické řízení, občanský aktivismus a 
právo na kolektivní rozhodování o základech 
našeho potravinového systému.

•	 Jak je uvedeno v britském Manuálu KPZ (viz 
zdroje): „KPZ znamená převzetí odpovědnosti 
za to, jakým způsobem je produkováno naše jíd-
lo a jak se dostává na náš stůl. Je to přímý vztah 
mezi zemědělcem, který potraviny vyprodukoval, 
a lidmi, kteří je konzumují. Výraz Komunitou 
podporované zemědělství zahrnuje širokou škálu 
partnerských vztahů mezi spotřebiteli a produ-
centy. Každá taková dohoda o KPZ je jedinečná 
a přizpůsobená podmínkám, v nichž vznikala. 
Protože jsou hospodářství zapojená do KPZ pří-
mo odpovědná svým členům spotřebitelům, snaží 
se dodávat čerstvé, kvalitní potraviny a obvykle 
používají ekologické nebo biodynamické metody 
hospodaření.“

https://www.soilassociation.org/LinkClick.aspx%3Ffileticket%3Dgi5uOJ9swiI%253D%26tabid%3D204
https://www.soilassociation.org/LinkClick.aspx%3Ffileticket%3Dgi5uOJ9swiI%253D%26tabid%3D204
https://www.soilassociation.org/LinkClick.aspx%3Ffileticket%3Dgi5uOJ9swiI%253D%26tabid%3D204
http://urgenci.net/actions/csa4europe/european-handbook-on-csa/
http://urgenci.net/actions/csa4europe/european-handbook-on-csa/
http://www.soilassociation.org/LinkClick.aspx%3Ffileticket%3Dak3jUihtwrE%253D%26tabid%3D204
http://www.soilassociation.org/LinkClick.aspx%3Ffileticket%3Dak3jUihtwrE%253D%26tabid%3D204
http://www.soilassociation.org/LinkClick.aspx%3Ffileticket%3Dak3jUihtwrE%253D%26tabid%3D204
http://issuu.com/tudatosvasarlok/docs/community_supported_agriculture-get
http://issuu.com/tudatosvasarlok/docs/community_supported_agriculture-get
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Metody // Kritické mapování, srovnávání a 
prezentace

Popis Metod //

•	 Kritické kolektivní mapování kontextu (10 
minut) je metodou k vytvoření vlastní mapy 
v rámci skupiny. Může to být užitečná a 
kreativní metoda, jak se navzájem poznat, 
diskutovat, zkoumat, vyměňovat si vědo-
mosti a myšlenky nebo společně vytvořit 
nějaký projekt. Nemusí se vždy jednat o 
skutečnou mapu nějaké země nebo města. 
Například nejsou zapotřebí státní hranice. 
Pro orientaci mohou posloužit řeky a města. 
Může to být také jen dobrý brainstorming 
nebo „mapování předmětu“. Hlavním cílem 
mapování je samotný proces – čím více času 
máte, tím lépe. Výsledná mapa není tím ne-
jdůležitějším cílem, i když je samozřejmě 
možné ji nakonec vyfotit, rozeslat, digi-
talizovat atd.

Metoda v praxi ///
•	 Účastníci jsou rozděleni do pěti- až sed-

mičlenných skupin.
•	 Skupiny dostanou k  dispozici Přílohu 1a 

(tabulka Aspekty potravinových systémů).
•	 Úkolem je společně najít a zapsat potřeby 

potravinového systému, který by si účast-
níci představovali. Tedy jak by mělo vypa-
dat hospodaření (založené na organických 
hnojivech, preventivních opatřeních, 
extenzivní mechanické ochraně, anebo 
založené na umělých hnojivech, chemické 
ochraně, průmyslovém zemědělství), 
logistika (buď lokalizovaná s  malou do-
pravní zátěží, nebo globalizovaná distri-
buce potravin z celého světa) a distribuce 
potravin (prostřednictvím supermarketů, 
velkoobchodů atd., anebo prostřednict-
vím přímého prodeje zahrnujícího osobní 
vztahy).

Strukturovaná diskuze (10 minut) ///
•	 Každá skupina má k dispozici Přílohu 1b 

(tabulka Škála potravinových systémů). 
•	 Skupiny diskutují o nejvhodnějším 

modelu svého potravinového systému, 
který naplňuje potřeby vyjádřené během 
předešlého kritického mapování. 

•	 Každá skupina by měla ostatním prezen-
tovat, na co narazila a proč.

Prezentace a závěr skupinové 
práce (přednáška + video)  
(25 minut)  ///

•	 Lektor naváže na práci skupin a vysvětlí, 
jaké jsou tři pilíře KPZ (Ekologické hos-
podaření / Potravinová suverenita / 
Solidární ekonomika) a jak jsou začleněny 
v potravinovém systému typu KPZ. Prez-
entace bude doplněna krátkým animo-
vaným filmem Zapoj se do KPZ!

POMŮCKY // Papír o velikosti A1, fixy, náčrt 
hranic státu na A1 (není nezbytný), mapa tří 
různých potravinových systémů, prezentace, 
film, přílohy 1a, 1b

Trvání // 45 min

Zdroje //

Kolektiv autorů: A share in the harvest: an ac-
tion manual to community supported agricul-
ture. 2. vydání. Dostupné online: https://www.
soilassociation.org/LinkClick.aspx?fileticket=gi5uO-
J9swiI%3D&tabid=204.

Gergo Horvath: Community Supported Ag-
riculture, Getting your share, TVE 2013. Dos-
tupné online: http://issuu.com/tudatosvasarlok/
docs/community_supported_agriculture-get

IFOAM Norms for Organic Production and 
Processing. Verze 2014. Dostupné online: http://
www.ifoam.bio/sites/default/files/ifoam_norms_
version_july_2014.pdf

KPZ v akci
Aktéři KPZ
Cíl a dovednosti // Účastníci si uvědomí, 
že v rámci KPZ existují různé role, které jsou 
důležité pro jeho úspěšné fungování. Dokáží 
mezi nimi rozlišovat a vědí, co která role v 
KPZ zajišťuje. Získané dovednosti: nutnost 
rozdělení rolí a odpovědnosti, příležitost ke 
vzájemnému učení ve skupině.

Obsah // Kdo jsou aktéři v rámci KPZ, co by 
měli dělat, jaké jsou jejich role, jak efektivně plnit 
úkoly atd. Jaké jsou základní kroky k založení 
KPZ z pohledu různých aktérů (zemědělci, 
spotřebitelé, koordinátoři/iniciátoři).

Metoda // Diskuze

Popis metody // 

•	 Postupně se představuje zemědělec, 
spotřebitel a koordinátor, mluví o tom, co je 
přivedlo do KPZ, a popisují svou roli v rámci 
systému.  

•	 Studenti mají za úkol s řečníky o jejich rolích 
a motivaci diskutovat.

Nástroje // Powerpointová prezentace, pro-
jektor, video nebo jen fotografie

Trvání // 30 min.

Zdroje //

Kolektiv autorů: A share in the harvest: an ac-
tion manual to community supported agricul-
ture. 2. vydání. Dostupné online: https://www.
soilassociation.org/LinkClick.aspx?fileticket=gi5uO-
J9swiI%3D&tabid=204.

Kolektiv autorů: European Handbook on Com-
munity Supported Agriculture, 2012. Dostupné 
online: http://urgenci.net/actions/csa4europe/euro-
pean-handbook-on-csa/

Gergo Horvath: Community Supported Ag-
riculture, Getting your share, TVE 2013. Dos-
tupné online: http://issuu.com/tudatosvasarlok/
docs/community_supported_agriculture-get

Videa //

Stroud Community Agriculture: www.youtube.
com/watch?v=eaTE9RkqLo8

Chagfood: www.youtube.com/watch?v=Aed-
jaRk6Hx0

Be part of CSA: www.youtube.com/watch?v=Sc-
Q4b1KFDqo

Rizika a přínosy KPZ 
Cíl a dovednosti // Účastníci znají přínosy 
KPZ pro spotřebitele i zemědělce. Jsou si ovšem 
vědomi také možných rizik a překážek, kterým 
mohou v KPZ čelit. Zároveň se mohou na mod-
el KPZ podívat očima zemědělce, což je zásad-
ní pro získání celkové představy o modelu – ze 
statku až na vidličku. Bez této perspektivy nelze 
plně pochopit ani řádně popsat  nejdůležitější 

části tohoto systému. Získané dovednosti: em-
patie, schopnost vidět problém očima partnera, 
schopnost řešit problémy vlastními silami a 
prostředky.

Obsah // Co přináší KPZ spotřebitelům a 
jaké jsou překážky. Jak systém KPZ vnímá 
zemědělec.

https://www.soilassociation.org/LinkClick.aspx%3Ffileticket%3Dgi5uOJ9swiI%253D%26tabid%3D204
https://www.soilassociation.org/LinkClick.aspx%3Ffileticket%3Dgi5uOJ9swiI%253D%26tabid%3D204
https://www.soilassociation.org/LinkClick.aspx%3Ffileticket%3Dgi5uOJ9swiI%253D%26tabid%3D204
http://issuu.com/tudatosvasarlok/docs/community_supported_agriculture-get
http://issuu.com/tudatosvasarlok/docs/community_supported_agriculture-get
http://www.ifoam.bio/sites/default/files/ifoam_norms_version_july_2014.pdf
http://www.ifoam.bio/sites/default/files/ifoam_norms_version_july_2014.pdf
http://www.ifoam.bio/sites/default/files/ifoam_norms_version_july_2014.pdf
https://www.soilassociation.org/LinkClick.aspx%3Ffileticket%3Dgi5uOJ9swiI%253D%26tabid%3D204
https://www.soilassociation.org/LinkClick.aspx%3Ffileticket%3Dgi5uOJ9swiI%253D%26tabid%3D204
https://www.soilassociation.org/LinkClick.aspx%3Ffileticket%3Dgi5uOJ9swiI%253D%26tabid%3D204
http://urgenci.net/actions/csa4europe/european-handbook-on-csa/
http://urgenci.net/actions/csa4europe/european-handbook-on-csa/
http://issuu.com/tudatosvasarlok/docs/community_supported_agriculture-get
http://issuu.com/tudatosvasarlok/docs/community_supported_agriculture-get
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DeaTE9RkqLo8
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DeaTE9RkqLo8
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DAedjaRk6Hx0
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DAedjaRk6Hx0
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DScQ4b1KFDqo
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DScQ4b1KFDqo
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Popis metody // 

•	 Účastníci jsou rozděleni do dvou až čtyř sk-
upin a fiktivně zakládají KPZ (každá skupina 
se skládá ze zemědělců, spotřebitelů a koor-
dinátorů skupiny – lektor skládá skupiny z 
rolí podle Přílohy č. 2).

•	 Každá skupina pro sebe hledá přínosy a 
rizika a má za úkol najít řešení, které naplňu-
je potřeby všech zúčastněných. Přitom res-
pektuje strukturu KPZ, která byla naznačena 
dříve.   

•	 Každá skupina představí ostatním, k čemu 
dospěla, a popíše také proces, který k tomuto 
výsledku vedl.

•	 Lektor diskuzi usměrňuje.

POMŮCKY // Pět sad barevných karet (každá 

skupina má svou barevnou sadu) – každá sada 
se skládá z rolí v rámci KPZ (Příloha č. 2) s pop-
isem každé role, jejích potřeb, požadavků a 
obav; bílé papíry velikosti A1, fixy

Trvání // 60 min.

Zdroje //

Gergo Horvath: Community Supported Ag-
riculture, Getting your share, TVE 2013. Dos-
tupné online: http://issuu.com/tudatosvasarlok/
docs/community_supported_agriculture-get

Modely fungování KPZ

Cíl a dovednosti // Účastníci si uvědomují 
skutečnost, že KPZ není rigidně předepsaným 
modelem, ale spíše rámcem, který může být 
naplněn v  souladu s  místními potřebami a 
okolnostmi. Zároveň jsou si však vědomi, že 
v  systému KPZ, doma i v  zahraničí, existují 
určité trendy a jsou schopni rozlišit mezi jejich 
klady a zápory. Získané dovednosti: kreativní 
práce s  texty a obrázky, schopnost vysvětlit 
téma ostatním, schopnost veřejně prezentovat 
dosažené výsledky.

Obsah // Popis nejčastějších modelů, vymezení 
jejich rozdílů a hledání důvodů, proč se používají. 
Příklady toho, čím se od sebe jednotlivé modely 
liší (čtyři příklady ukazující důvody, proč si skupi-
na zvolila určitý typ KPZ – pestrá škála podnětů, 
potřeb a místních podmínek). Představené mod-
ely najdete v Příloze č. 3.

Metoda // Problémové učení

Popis metody //

•	 Účastníci pracují ve stejných skupinách jako 
při aktivitě „Rizika a přínosy KPZ“. 

•	 Skupiny dostanou karty s popisem modelů 
(viz Příloha č. 3).

•	 Každá skupina má za úkol zjistit, který mod-
el nebo jeho modifikace sedí k jejímu nas-
tavení KPZ z předchozí aktivity.

•	 Poté každá skupina představí model vy-
braný z karet a obrázků, přeformuluje text 
kreativním způsobem – obrázky mohou být 
náhodně zkombinovány s  texty dalších sk-
upin – a popíše důvody pro svou volbu. 

•	 Po celou dobu skupinové práce i v jejím 
závěru odpovídají přítomní zemědělci, 
spotřebitelé a koordinátoři na otázky a facil-
itátor řídí diskuzi.

Přínosy pro spotřebitele //

•	 Spotřebitelé získávají čerstvé potraviny ze 
známého zdroje. 

•	 Environmentální přínosy: kratší vzdálenost, 
kterou potraviny putují na stůl, méně obalů 
a ekologicky šetrné hospodaření s lepšími 
podmínkami pro zvířata.

•	 Lokální ekonomika podpořená vyšší zaměst-
naností, místním zpracováním produktů, 
místní spotřebou a udržení peněz v místě 
díky „lokálním nákupům“.

•	 Lidé se poučí o rozmanitosti potravin, 
metodách jejich produkce a nákladech. 

•	 Možnost ovlivnit péči o místní krajinu a 
podpořit udržitelné hospodaření. 

Přínosy pro zemědělce //

•	 Jistější příjem s pozitivním vlivem na 
plánování, čas věnovat se hospodaření, 
možnost zhodnotit celou produkci a tím se 
vyhnout plýtvání potravinami.    

•	 Vyšší a férovější tržba za produkty díky 
přímému prodeji a jistota odbytu díky 
dlouhodobému závazku spotřebitelů.  

•	 Větší zapojení v lokální komunitě, příleži-
tost přímo reagovat na potřeby spotřebitelů, 
pocit ocenění.

•	 Pomoc s prací díky dobrovolníkům a 
plánování aktivit do budoucna.

Rizika pro spotřebitele //

Úroda není garantována. Členové KPZ dostá-
vají to, co se na statku sklidí, takže se podílejí 
na rizicích souvisejících s hospodařením. Může 
se jednat o slabou úrodu zapříčiněnou škůdci, 
špatným počasím nebo indispozicí zemědělce 
(např. nemoc).

Zemědělec je důležitý. Nezapomeňte, že stát se 
členem KPZ znamená připojit se ke komunitě. 

Členové musí být připraveni jednat se zeměděl-
cem, jehož očekávání a potřeby mohou být 
dokonce opačné než ty jejich.

Častější vaření. Členství v KPZ s sebou nese 
pestrou nabídku čerstvých potravin, které však 
nejsou upravené a vyžadují přípravu. Aby se 
nezkazily, musí se obvykle do týdne zpracovat.  

Velikost podílů se může měnit. Předtím, než si 
ten svůj objednáte, zvažte, pro kolik lidí budete 
připravovat jídlo a jak často můžete (reálně) 
vařit.   

Výdejní dny by měly být kompatibilní s vaším 
programem. Většina KPZ organizuje odběr 
nebo dodávku pouze v určitých dnech a hod-
inách, takže se ujistěte, že budete schopni si 
svůj podíl vyzvednout.   

„Místní“ neznamená nutně ekologické. 
Pokud vám záleží na tom, jak se vaše potravi-
ny pěstují, zeptejte se zemědělce na jeho pos-
tupy nebo statek rovnou navštivte. To, že hos-
podářství není ekologicky certifikováno, ještě 
neznamená, že zemědělec nepěstuje jídlo eko-
logicky.

Rizika pro zemědělce  //

•	 Potřeba komunikovat a organizovat komu-
nitu může být pro mnoho zemědělců velkou 
překážkou. Komunita KPZ obvykle vyžaduje 
intenzivní interakci, což může zemědělce 
někdy obtěžovat.  

•	 Neschopnost uspokojit potřeby a očekávání 
spotřebitelů (pocit viny, když je úroda malá).

•	 Nastavení příliš nízké ceny za podíl 
(například kvůli nízké mzdě), čímž se stane 
hospodaření ekonomicky neudržitelným.

•	 Nepřiměřené plánování na začátku sezóny 
(špatný odhad úrody nebo času na práci 
může zpochybnit celé fungování KPZ).

Metoda // Hraní rolí

http://issuu.com/tudatosvasarlok/docs/community_supported_agriculture-get
http://issuu.com/tudatosvasarlok/docs/community_supported_agriculture-get
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Pomůcky // Karty s  popisem modelů (pro 
každou skupinu všechny modely)

Trvání // 45 min.

Zdroje //

Kolektiv autorů: A share in the harvest: an ac-
tion manual to community supported agricul-
ture. 2. vydání. Dostupné online: https://www.
soilassociation.org/LinkClick.aspx?fileticket=gi5uO-
J9swiI%3D&tabid=204.

Kolektiv autorů: European Handbook on Com-
munity Supported Agriculture, 2012. Dostupné 
online: http://urgenci.net/actions/csa4europe/euro-
pean-handbook-on-csa/

Kolektiv autorů: Community Supported Agri-
culture: A teaching programme for degree stu-
dents, Soil Association. Dostupné online: http://
www.soilassociation.org/LinkClick.aspx?filetick-
et=ak3jUihtwrE%3D&tabid=204

Gergo Horvath: Community Supported Ag-
riculture, Getting your share, TVE 2013. Dos-
tupné online: http://issuu.com/tudatosvasarlok/
docs/community_supported_agriculture-get

Příklady dobré praxe
Cíl // Účastníci se inspirují a získají motivaci 
díky příkladům různých typů úspěšných sys-
témů KPZ.

Obsah // Představení několika rozdílných mod-
elů KPZ (např. „předplatitelská KPZ“ a „komu-
nitní farma“) jejich skutečnými členy. Jsou před-
staveny dva různé modely. Prezentace by měla 
obsahovat:

•	 Stručné shrnutí informací o KPZ

•	 Principy KPZ

•	 Jak byla skupina KPZ založena a jak se vyví-
jela během následujících let 

•	 Základní údaje – počet členů, metoda hospo-
daření, výměra, cena za podíl 

•	 Základní provozní aspekty – nastavení ceny, 
komunikační kanály, administrace podílů/
členů, dodávky

•	 Každodenní aspekty fungování – odběrné 
místo, dobrovolná práce na statku  

•	 Řešení problémů – jaké jsou hlavní překážky 
a jak se řeší

Metoda// Prezentace a diskuze

Popis metody // Výše zmíněný obsah je 
představen aktéry místních KPZ nebo někým 
se zkušenostmi ze zahraničí.

Pomůcky // Projektor, powerpointová prez-
entace nebo fotografie

Trvání // 60 min.

Hodnocení a nastínění dalších částí kurzu 
Cíl // Organizátoři dostanou od účastníků 
zpětnou vazbu týkající se kvality kurzu, účast-
níci se ještě jednou vrátí k obsahu kurzu a 
použitým metodám, podělí se o své dojmy a na 
závěr jim je představena příští část programu.

Obsah // Zhodnocení této části kurzu.

Metoda // Hodnoticí formulář a diskuze

Popis metody // Účastníci vyplní připravený 
hodnoticí formulář. Poté  spolu s facilitátorem 
a lektory probírají obsah a metody kurzu.

Pomůcky // Hodnoticí formulář v papírové 
podobě

Trvání // 30 min.

Další aktivity k zapojení 
účastníků do problema-
tiky KPZ

Popis aktivity: Účastníci se rozdělí do pěti malých skupin. Každý skupina dostane karty 
s popisem typického problému, který může nastat v životě komunity KPZ. Každý účastník by 
měl vystupovat v jiné roli, než jakou má ve skutečnosti, například zemědělec by tedy měl hrát 
spotřebitele. Skupiny mají deset minut na to, aby se o problému poradily a našly řešení. Poté každá 
skupina sehraje krátké představení a o každém problému se společně diskutuje. Lektoři se ptají, 
co bylo na každém řešení to nejlepší a jaká další řešení byla možná. Zároveň poukazují na nejlepší 
navržené postupy (např. „bylo opravdu dobré, že se na řešení problému podílela celá komunita, 
nejen zemědělec“). Slovo dostal také zúčastněný zemědělec, který po každém představení doplnil, 
jak by si řešení situace představoval on.

Poznámky
•	 Tato aktivita je velice vhodná k rozebrání 

provozních problémů přímo s účastníky.

•	 Nikdo samozřejmě nemůže být nucen hrát 
určitou roli, je ale dobré vytvořit pozitivní 
atmosféru, která bude k účasti motivovat.

•	 Výchozí situace se může měnit. Pokud je 
u vás například za organizaci zodpovědný 
koordinátor, můžete role rozdělit jinak.

 

Hraní rolí (příklad z TVE, Maďarsko)

https://www.soilassociation.org/LinkClick.aspx%3Ffileticket%3Dgi5uOJ9swiI%253D%26tabid%3D204
https://www.soilassociation.org/LinkClick.aspx%3Ffileticket%3Dgi5uOJ9swiI%253D%26tabid%3D204
https://www.soilassociation.org/LinkClick.aspx%3Ffileticket%3Dgi5uOJ9swiI%253D%26tabid%3D204
http://urgenci.net/actions/csa4europe/european-handbook-on-csa/
http://urgenci.net/actions/csa4europe/european-handbook-on-csa/
http://www.soilassociation.org/LinkClick.aspx%3Ffileticket%3Dak3jUihtwrE%253D%26tabid%3D204
http://www.soilassociation.org/LinkClick.aspx%3Ffileticket%3Dak3jUihtwrE%253D%26tabid%3D204
http://www.soilassociation.org/LinkClick.aspx%3Ffileticket%3Dak3jUihtwrE%253D%26tabid%3D204
http://issuu.com/tudatosvasarlok/docs/community_supported_agriculture-get
http://issuu.com/tudatosvasarlok/docs/community_supported_agriculture-get
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4. SKUPINA

Členové/spotřebitelé: Vy a další dva členové 
jste opravdu zapálení do činnosti KPZ a jste 
rádi součástí komunity. V budoucnu plánujete 
založit farmu, kde si budete pěstovat vlastní 
zeleninu. Společně se přihlásíte k dobrovol-
nické pomoci na farmě a jednoho slunečného 
sobotního rána se hlásíte u zemědělce. Ten vás 
požádá, abyste vypleli mrkev a fenykl. Když při-
jde čas oběda, ukáže se, že jste omylem vytrhali 
všechen fenykl.

Váš úkol: Co teď?

Zemědělec/zemědělci: Na statku je spous-
ta práce a vám už nezbývá čas na pletí. Proto 
jste se rozhodli požádat o pomoc členy vaše-
ho KPZ. Říkáte si, že by to pro ně mohl být 
příjemně strávený den – práce na čerstvém 
vzduchu, společné vaření a po práci oheň. Při-
jíždí malá skupina nadšenců a vy jste rádi, že 
vám pomůžou. Požádáte je, aby vypleli fenykl a 
mrkev. Když se blíží oběd, zjistíte, že omylem 
vytrhali všechen fenykl a k mrkvovému záhonu 
se ani nedostali.

Váš úkol: Musíte se rozhodnout – říci jim to, 
nebo ne?

 

5. SKUPINA

Zemědělec/zemědělci: Každý čtvrtek organizu-
jete předávku v místnosti v komunitním domě. 
Členové si mohou bedýnky vyzvedávat mezi 
pátou a sedmou. Na začátku sezóny jste si mís-
to a čas domluvili se skupinou a všichni potvr-
dili, že v tomto čase mohou chodit. Už potřetí v 
řadě se však stalo, že si tři až čtyři členové svou 
bedýnku nevyzvedli. Snažíte se jim volat, ale 
telefon neberou. Jejich bedýnky v komunitním 
domě nechat nemůžete a peníze jim také vracet 
nechcete, protože váš rozpočet je postavený na 
ročních poplatcích členů.

Váš úkol: Co uděláte, když náhodou potkáte 
někoho z těchto členů na ulici?

Člen/ové: Už třetí týden po sobě nemáte čas 
vyzvednout si bedýnku. Pokaždé vám do toho 
něco přijde – onemocní dítě, manžel je v zah-
raničí apod. Nevíte, co dělat, a spoléháte se, že 
zemědělec situaci nějak vyřeší.

Váš úkol: Náhodou potkáte zemědělce na ulici 
a on vám sděluje, že vám nemůže vrátit peníze 
za nevyzvednuté bedýnky. Co teď?

 
Jak se vypořádat s různorodou sk-
upinou – zemědělci/spotřebitelé 
// Jak se vypořádat se s různorodou skupi-
nou, která se skládá z hypoteticky protiklad-
ných stran, jako jsou spotřebitelé a zemědělci? 
Náročné může být například usměrňování di-
skuze a předcházení možným konfliktům. Zde 
najdete několik tipů, jak se těmto problémům 
vyhnout

•	 Motivujte obě strany k vyjádření jejich pos-
tojů. Zvláště zemědělci často potřebují cítit, 
že jejich názor je pro téma důležitý.  

•	 Aby se předešlo izolovanosti skupinek, 
snažte se účastníky do všech skupinových 
prací zapojit podle jejich profilu (nenechte je 
tvořit skupinky podle vlastního výběru).

•	 Pozorně naslouchejte tomu, co účastní-
ci říkají, zaznamenávejte a oceňujte jejich 
myšlenky.

•	 Pokud se o některých tématech vede spor, 
snažte se klást otázky, které rozhovor posu-
nou dopředu.  

•	 Snažte se vyhledat předem co nejvíce infor-
mací o účastnících kurzu – o jejich motivaci, 
potřebách, přáních. Může to pomoci předejít 
možným konfliktům.

1. SKUPINA 

Členové/spotřebitelé: V únoru jste vstoupili do 
KPZ a nový systém se vám velice líbí. Na začát-
ku jste se dohodli se zemědělcem, že můžete 
posílat měsíční poplatek bankovním převo-
dem. Máte nastavený trvalý příkaz a svůj podíl 
si vyzvedáváte každý týden. Platbu posíláte na 
účet číslo 16200106 – 00108490.

Váš úkol: Vysvětlete zemědělci, že platíte každý 
měsíc tak, jak jste se dohodli.

Zemědělec/zemědělci: Do vašeho KPZ vstoupi-
lo v únoru několik nových členů, protože jste 
chtěli o něco rozšířit komunitu. V dubnu jste 
si všimli, že nemáte na zaplacení všech výdajů, 
protože se vám na účtu nesešla částka, s níž jste 
počítali. Nechcete se ptát skupiny, kdo zaplatil 
a kdo ne, protože by to mohlo být dost nepří-
jemné. Zároveň ale nemáte přehled transak-
cí, na němž by se dala zkontrolovat čísla účtů. 
Je velmi těžké zjistit, kde je problém. Platbu 
očekáváte na účtu číslo 17200106-00108490

Váš úkol: Nemáte jinou možnost než celou 
nepříjemnou situaci probrat se skupinou.

 

2. SKUPINA

Členové/spotřebitelé: Už pátý týden v řadě 
tvoří čtvrtinu vaší bedýnky růžičková kapus-
ta. Začíná to být trochu moc a někteří členové 
říkají, že ji dokonce ani nemají rádi. Ani vám 
nijak zvlášť nechutná a většinu rozdáte zbytku 
rodiny, přesto se velká část vůbec nespotřebu-
je. Rádi byste se s ní pro tuto sezónu rozloučili, 
nemáte však odvahu říci to zemědělci. Vždyť on 
má takovou radost, že se mu jí letos tolik uro-
dilo.

Váš úkol: Promluvte si o problému se zeměděl-
cem.

Zemědělec/zemědělci: Letos se povedla výborná 
úroda růžičkové kapusty. Jste na ni velmi pyšní, 

ale někteří členové ji v posledních týdnech 
nechávají na odběrných místech.

Váš úkol: Vymyslete, co dělat s přebytky 
růžičkové kapusty.

 

3. SKUPINA

Členové/spotřebitelé: Někteří z vás si myslí, že 
je týdenní poplatek příliš vysoký (a to se v nové 
sezóně ještě zvýšil). Dva členové vám sdělili své 
podezření, že zemědělec utrácí peníze za vlast-
ní potřeby a potřeby své rodiny a ceny zeleniny 
v místním obchodě jsou přitom mnohem nižší. 
Vypadá to, že ani ekologickým zemědělcům 
se nedá věřit, že i oni dělají všechno jen  pro 
peníze. Možná dokonce v noci tajně používají 
chemické přípravky... Pokud to bude pokračo-
vat, jste rozhodnuti komunitu opustit.

Váš úkol: Rozhodněte se – budete si stěžovat, 
odejdete, nebo budete loajální k zemědělci?

Zemědělec/zemědělci: Nadřeli jste se, abys-
te rozjeli komunitu a měli jste s jejím start-
em velké výdaje. Teď potřebujete přidat nové 
plochy a hodil by se vám secí stroj. Léto je velmi 
horké a vypadá to, že bude potřeba také nový 
zavlažovací systém – a to jste právě zakoupili 
nový fóliovník. Abyste pokryli všechny výdaje, 
budete přes léto muset zvýšit členský poplatek. 
Pracovní dny vám připadají nekonečné, vy-
dáváte veškerou energii na to, aby fungovaly 
dodávky a abyste měli čím naplnit bedýnky.

Váš úkol: Přesvědčit členy, aby neodcházeli.

Koordinátor: YVidíte, že mnoho členů není 
spokojeno. Někteří vám stále opakují, že musí 
platit spoustu peněz a přitom neví, co se s nimi 
děje. Zároveň si všímáte, že zemědělec opravdu 
tvrdě pracuje a dělá vše pro to, aby každý týden 
zajistil zeleninu do bedýnek.

Váš úkol: Přemýšlejte, co můžete pro komuni-
tu udělat, a pak to opravdu udělejte!
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Často kladené otázky o KPZ1 Podpora pro studium – zdroje
Témata, která jsou často vnímána jako nejasná 
nebo pro studenty nesnadno pochopitelná:

Úroda není garantovaná. Čle-
nové KPZ sdílejí rizika spojená s hospodařením. 
Ta mohou zahrnovat i nízkou úrodu způsoben-
ou škůdci nebo špatným počasím.

Zemědělec je důležitý. Stát se čle-
nem KPZ znamená připojit se ke komunitě. Se 
svým zemědělcem budete mít dlouhodobý vz-
tah. Pokud je to možné, naplánujte si seznam-
ovací schůzku, abyste ho poznali osobně a po-
chopili jeho přístup k  rizikům i k potřebám 
odběratelů.

Častější vaření. Členství v KPZ s se-
bou nese pestrou nabídku čerstvých potravin, 
které však nejsou upravené a vyžadují přípravu. 
Aby se nezkazily, musí se obvykle do týdne 
zpracovat.

Velikost podílů se může 
měnit. 
Předtím, než si ten svůj objednáte, zvažte, pro 
kolik lidí budete připravovat jídlo a jak často 
můžete (reálně) vařit. Zeptejte se zemědělce, 
jak vypadá typický podíl. Na základě této in-
formace se rozhodněte, zda chcete celý nebo 
poloviční (popř. větší nebo menší) podíl.

Výdejní dny by měly být 
kompatibilní s vaším pro-
gramem.
Většina KPZ organizuje odběr nebo dodávku 
pouze v určitých dnech a hodinách, takže se 
ujistěte, že budete schopni si svůj podíl vyzved-
nout. V rámci komunity by měl být každý zapo-
jen do rozhodování o tom, kdy a kde se dodávka 
uskuteční.

„Místní“ neznamená nutně 
ekologické.
Pokud vám záleží na tom, jak se vaše potravi-
ny pěstují, zeptejte se zemědělce na jeho pos-
tupy nebo statek rovnou navštivte. To, že hos-
podářství není ekologicky certifikováno, ještě 
neznamená, že zemědělec nepěstuje jídlo eko-
logicky.                        

KPZ není bedýnkový systém 
ani potravinové družstvo.
KPZ je nejen obchodní služba, ale především 
iniciativa provozovaná komunitou. Nej-
důležitější rozdíl mezi těmito alternativními 
distribučními systémy a KPZ je ten, že KPZ 
je mnohem komplexnějším systémem, který 
zahrnuje nejen distribuci potravin, ale také je-
jich produkci, logistiku a komunitní aspekt. 
Nejdůležitějším provozním rozdílem je přítom-
nost dlouhodobého vzájemného závazku obou 
stran a partnerství založeného na společné 
solidaritě mezi producenty a spotřebiteli. KPZ 
navíc vyžaduje aktivní přístup obou stran, není 
tedy založeno pouze na pasivní spotřebě.

Publikace

Kolektiv autorů: A share in the harvest: an ac-
tion manual to community supported agricul-
ture. 2. vydání. Dostupné online: https://www.
soilassociation.org/LinkClick.aspx?fileticket=gi5uO-
J9swiI%3D&tabid=204.

Kolektiv autorů: European Handbook on Com-
munity Supported Agriculture, 2012. Dostupné 
online: http://urgenci.net/actions/csa4europe/euro-
pean-handbook-on-csa/

Kolektiv autorů: Community Supported Agri-
culture: A teaching programme for degree stu-
dents, Soil Association. Dostupné online: http://
www.soilassociation.org/LinkClick.aspx?filetick-
et=ak3jUihtwrE%3D&tabid=204

Gergo Horvath: Community Supported Ag-
riculture, Getting your share, TVE 2013. Dos-
tupné online: http://issuu.com/tudatosvasarlok/
docs/community_supported_agriculture-get

Mezinárodní  Internetové stránky

Mezinárodní síť KPZ URGENCI:  
www.urgenci.net

Místní Internetové stránky

ASAT. http://asatromania.ro/

KPZ. http://www.kpzinfo.cz/

Tudatos Vásárlók Egyesülete. http://tuda-
tosvasarlo.hu. KPZ. www.tudatosvasarlo.hu/csa.

Síť KPZ ve Velké Británii.: http://www.communi-
tysupportedagriculture.org.uk/

Miramap – národní síť AMAP ve Francii.  mira-
map.org/-Fondements-des-AMAP-.html

 
Videa

KPZ Chagfood 
https://www.youtube.com/watch?v=AedjaRk6Hx0

Animovaný film o KPZ v  češtině: http://www.
youtube.com/watch?feature=player_embed-
ded&v=1s4qtCR4chA

Animovaný film o městské KPZ ve Finsku: 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_
embedded&v=ySHIqqjkwlI

https://www.soilassociation.org/LinkClick.aspx%3Ffileticket%3Dgi5uOJ9swiI%253D%26tabid%3D204
https://www.soilassociation.org/LinkClick.aspx%3Ffileticket%3Dgi5uOJ9swiI%253D%26tabid%3D204
https://www.soilassociation.org/LinkClick.aspx%3Ffileticket%3Dgi5uOJ9swiI%253D%26tabid%3D204
http://urgenci.net/actions/csa4europe/european-handbook-on-csa/
http://urgenci.net/actions/csa4europe/european-handbook-on-csa/
http://www.soilassociation.org/LinkClick.aspx%3Ffileticket%3Dak3jUihtwrE%253D%26tabid%3D204
http://www.soilassociation.org/LinkClick.aspx%3Ffileticket%3Dak3jUihtwrE%253D%26tabid%3D204
http://www.soilassociation.org/LinkClick.aspx%3Ffileticket%3Dak3jUihtwrE%253D%26tabid%3D204
http://issuu.com/tudatosvasarlok/docs/community_supported_agriculture-get
http://issuu.com/tudatosvasarlok/docs/community_supported_agriculture-get
http://www.urgenci.net
http://http://asatromania.ro/
http://www.kpzinfo.cz/
http://tudatosvasarlo.hu
http://tudatosvasarlo.hu
http://www.tudatosvasarlo.hu/csa
http://www.communitysupportedagriculture.org.uk/
http://www.communitysupportedagriculture.org.uk/
http://miramap.org/-Fondements-des-AMAP-.html
http://miramap.org/-Fondements-des-AMAP-.html
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DAedjaRk6Hx0
http://www.youtube.com/watch%3Ffeature%3Dplayer_embedded%26v%3D1s4qtCR4chA
http://www.youtube.com/watch%3Ffeature%3Dplayer_embedded%26v%3D1s4qtCR4chA
http://www.youtube.com/watch%3Ffeature%3Dplayer_embedded%26v%3D1s4qtCR4chA
http://www.youtube.com/watch%3Ffeature%3Dplayer_embedded%26v%3DySHIqqjkwlI
http://www.youtube.com/watch%3Ffeature%3Dplayer_embedded%26v%3DySHIqqjkwlI
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Přílohy

Aspekty Otázky

Metoda hospodaření Jaký je přístup k hospodaření, jak je obdělávána půda, jak se zachází se 
zvířaty, jaké zdroje se využívají? 

Rozhodování Kdo je odpovědný za ovlivňování potravinového systému jako celku? 

Původ potravin Jak daleko od místa spotřeby se produkuje většina potravin?

Způsob platby Kdy dostává producent zaplaceno za své produkty? 

Vztah producenta a 
spotřebitele

Jak velká je vzdálenost a jaký je počet prvků v řetězci mezi producentem a 
spotřebitelem? Jaký je jejich vztah? 

Svoboda výběru Které aspekty omezují svobodu výběru spotřebitele? 

Odběrné místo Kde a kdy se potraviny distribuují? 

Smlouva Existuje mezi producenty a spotřebiteli nějaká smlouva? 

Distribuce Jakým způsobem se potraviny distribuují? Je zohledněna vzdálenost, 
kterou potraviny putují? 

Organizace potravi-
nové  iniciativy

Kdo je odpovědný za řízení potravinové iniciativy?  Kdo má právo rozho-
dovat o způsobu její organizace?

Další závazky Existují nějaké další závazky mezi producentem a spotřebitelem? 

M1 Příloha 1a – Aspekty potravinového systému

M1 Příloha 1b – Škála potravinových systémů 

Aspekty Tržně orien-
tovaný model 
(supermarket/
obchod)

Tranzi-
tivní model 
(farmářský trh)

Model založený 
na solidaritě 
(KPZ)

Metoda hospodaření Průmyslové Průmyslové / eko-
logické (na velkých 
plochách)

Ekologické (na malých 
plochách)

Rozhodování Poptávka kupujícího 
(rozhoduje peněženka) 

Poptávka kupujícího (s 
osobní interakcí)

Společná jednání o 
potřebách a možnostech 
mezi aktéry 

Původ potravin Globální Regionální Místní

Způsob platby Přímá platba po nákupu Přímá platba (po 
nákupu) nebo záloha 
(měsíčně za podíl)

Předem za celou sezónu / 
část sezóny 

Vztah producenta a 
spotřebitele

Žádný Spotřebitelé mohou 
znát jméno producenta, 
mají možnost se s ním 
potkat na odběrném 
místě. 

Obvykle se znají osobně 
a uznávají své vzájemné 
potřeby. 

Svoboda výběru Výběr spotřebitele je 
omezen nabídkou přek-
upníka (kupce), obvykle 
bez ohledu na sezón-
nost a lokalizaci. 

Spotřebitelé respektují 
sezónnost, zatímco 
skladba je velmi indi-
viduální a omezená 
nabídkou producentů. 

Spotřebitelé akceptují, co 
je na statku vyproduková-
no s ohledem na sezónu a 
možnosti hospodářství.  

Odběrné místo Obchod nebo dodávka 
do domu  

Trh, prodej ze dvora 
nebo dodávka do domu

Ze dvora nebo dohodnuté 
odběrné místo

Smluvní závazky Spotřebitel nemá vůči 
producentovi závazky. 

Spotřebitel nemá vůči 
producentovi  žádné 
formální závazky, může 
však existovat vzájemná 
dohoda na neformální 
bázi. 

Spotřebitel se zavazuje 
odebírat od producenta 
celou sezónu, sdílí rizika a 
výnosy hospodaření. 

Distribuce Producent prodává 
velkoobchodníkovi.

Producent balí a dis-
tribuuje zboží sám nebo 
skrze překupníky. 

Spotřebitelé si distribuci 
zajišťují sami.

Provozovatel systému Podnikatel či firma bez 
vztahu k zemědělství 

Producent sám,         
pracovní síla placena 
producentem nebo 
spotřebiteli.

Systém je organizován 
samotnou komunitou.

Další závazky Žádné další aktivity 
kromě nákupu 

Žádné další závazky 
nejsou požadovány, 
avšak někteří zeměděl-
ci zvou zákazníky na 
svůj statek na jarmarky 
nebo na samosběr.

Spotřebitelé podporují 
producenta, v případě 
špatné sezóny nebo jiných 
nesnází mohou pomoci při 
práci na poli, plánování 
nebo s dalšími komunit-
ními aktivitami. 
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Příloha 2 – Aktéři KPZ 

Z1 – Zemědělec hledá skupinu 
lidí, kteří mu pomůžou na statku

I´m a beginner or even landless farmer and 
I would like to gather a group of people that 
would run a farm with me, who would contrib-
ute to the farm work, assist in decision making 
or even hire me as a steward of their land.

Chci:
•	 se starat o pěstování a chov zvířat;
•	 pravidelně se potkávat a komunikovat 

s lidmi; 
•	 organizovat akce;
•	 být členem komunity.

Nechci:
•	 nést veškerou odpovědnost za celý pod-

nik;
•	 obstarávat dodávky sám.

 Z2 – Zemědělec hledá jistý pří-
jem, nikoliv komunitu

Celý svůj život hospodařím. Mám fungující 
zemědělský podnik, který chci dále provozovat, 
avšak mám problém zajistit si příjem a prodej 
skrze konvenční odbytové kanály (supermar-
kety, obchody). Rád bych měl větší jistotu při 
provozování svého hospodářství a chtěl bych di-
verzifikovat své odbytové kanály. Jsem otevřený 
návštěvám na svém statku, ale s hospodařením 
samotným příliš pomoci nepotřebuji.

Chci:
•	 závazek na sezónu (nebo její část); 
•	 platbu předem alespoň na část sezóny;
•	 zajišťovat si dodávky, platby atd. sám

Nechci:
•	 předávat rozhodování o podniku někomu 

jinému; 

•	 být obtěžován příliš častými e-maily nebo 
telefonáty členů

 S1 – Spotřebitel, který se chce 
aktivně zapojit

Jsem nadšenec přes jídlo. Jsem rád mezi lidmi 
a miluji, když jsem součástí společenství. Chtěl 
bych pomoci s  hospodařením a spravováním 
systému, nicméně můj čas je omezený.

Chci:
•	 zdravé, čerstvé místní potraviny ze 

známého zdroje, který mohu ovlivňovat;  
•	 vědomí společenství (komunity): pomoci 

s  organizací KPZ, trávit čas s  ostatními, 
společně si vařit, sdílet recepty; 

•	 navštěvovat statek a dobrovolně tam pra-
covat a učit se o ekologickém zemědělství

Nechci:
•	 být povinen pracovat na statku.

 S2 – Spotřebitel, který chce do-
bré místní potraviny

Jsem spotřebitel, který si uvědomuje hodnotu 
místních potravin pro své zdraví a pro životní 
prostředí. Hledám nějaký prověřený, pravi-
delný zdroj dobrých, čerstvých a ekologicky 
vypěstovaných potravin.

Chci:
•	 Jsem spotřebitel, který si uvědomuje hod-

notu místních potravin pro své zdraví 
a pro životní prostředí. Hledám nějaký 
prověřený, pravidelný zdroj dobrých, čer-
stvých a ekologicky vypěstovaných potra-
vin.

Nechci:
•	 trávit moc času provozováním KPZ; 
•	 podílet se ve větší míře na administrativě 

skupiny;  
•	 být obtěžován ekonomickými a adminis-

trativními záležitostmi hospodaření

KO –  Koordinátor skupiny

Zajímá mě ekologická a ekonomická situace 
mé komunity a aktivně se do ní zapojuji.  Mám 
chuť propojovat spotřebitele a zemědělce jako 
dvě části potravinového systému.

Chci:
•	 věnovat svůj čas zajišťování administra-

tivních úkolů KPZ;
•	 být prostředníkem mezi skupinou 

spotřebitelů a jejich zemědělcem/ci; 
•	 pořádat setkání, návštěvy a pracovní dny 

na zemědělském statku

Nechci:
•	 být zemědělcem a hospodařit.

Jak rozdělit role podle vybraných modelů 

Název modelu Popis Zapojené role
Komunitní hos-
podářství 

Podnik řízený komunitou, která si najímá 
zemědělce, aby se staral o její vlastní nebo pronajatou 
půdu. Všechny náklady jsou pokryty členy a všechna 
úroda je rozdělena mezi členy. Dodávku a odběrné 
místo zajišťuje komunita.  

Z1 – 1x
S1 – 2–3x
S2 – 0–1x
KO – 0–1x

Odběratelská komu-
nitní skupina   

Komunita spotřebitelů hledá zemědělce, se kterým 
se dohodne na produktech a ceně. Dodávku zajišťuje 
zemědělec, odběrné místo zajišťuje komunita. 

Z2 – 1x
S1 – 1x
S2 – 2–3x
KO – 1x

KPZ s několika 
farmami

Dva nebo více zemědělců dodávají své produkty 
jedné nebo více skupinám spotřebitelů na základě 
sezónní zálohy od spotřebitelů. Dodávku a odběrné 
místo zajišťuje zemědělec. 

Z2 – 2–3x
S2 – 3–4x

Předplatitelská KPZ Zemědělec nabízí své produkty a spotřebitelé si před-
plácejí podíly na celou sezónu. Dodávku a odběrné 
místo zajišťuje zemědělec. 

Z1/Z2 – 1x
S2 – 3–5 x
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Příloha 3 – Modely KPZ 

Název  
modelu

Popis Iniciátor / 
Správce / 
Rhodování

Sdílení 
rizik a 
přínosů 

Příklad

Komunitní hos-
podářství 

Podnik řízený komunitou, 
která si najímá zemědělce, 
aby se staral o její vlastní 
nebo pronajatou půdu. 
Všechny náklady pokrývají 
členové a všechna úroda 
je rozdělena mezi členy. 
Dodávku a odběrné místo 
zajišťuje komunita.

Komunita / 
Komunita / 
Komunita

Komunita 
nese všech-
na rizika 
a přijímá 
výnosy, 
zemědělec 
nenese žád-
ná rizika. 

KomPot, Bla-
hoňov

Odběratelská ko-
munitní skupina   

Komunita spotřebitelů 
hledá zemědělce, se kterým 
se dohodne na produktech 
a ceně. Dodávku zajišťuje 
zemědělec, odběrné místo je 
zajišťuje komunita.

Komunita / 
Zemědělec+-
Komunit / 
Zemědělec

Komunita 
obvykle 
nese riziko 
nízké úro-
dy.  

KPZ Toulcův 
dvůr, KPZ Cool-
and

KPZ s několika 
farmami

Dva nebo více zeměděl-
ců dodávají své produk-
ty jedné nebo více sk-
upinám spotřebitelů na 
základě sezónní zálohy 
od spotřebitelů. Dodávku 
a odběrné místo zajišťuje 
zemědělec.

Zemědělec / 
Zemědělec / 
Zemědělec

Producent 
obvykle 
nese 
většinu 
rizik. 

Předplatitelská 
KPZ

Zemědělec nabízí své 
produkty a spotřebitelé si 
předplácejí podíly na celou 
sezónu. Dodávku a odběrné 
místo zajišťuje zemědělec.

Zemědělec / 
Zemědělec / 
Zemědělec

Produ-
cent nese 
většinu 
rizik. 

Ekofarma Ctiboř
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Modul č. 2: 
Začínáme  
s KPZ?
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Úvod
Obsah kapitoly

Obsah a témata kurzu

Tato kapitola byla aktualizována na základě zpětné vazby od účastníků 
školení v rámci Modulu č. 2 v České republice, Maďarsku a Rumunsku.

Doporučení k obsahu kurzu:

•	 Modul č. 1 by měl obsahovat více informací 
o profilu producentů a spotřebitelů, aby v 
Modulu č. 2 zbylo více času na popis prak-
tických nástrojů.

•	 Věnovat více času diskuzi o praktických 
nástrojích (rozpočet, plánování produkce, 
smlouva, evaluační dotazníky atd.).

•	 Ve větší míře využívat videoukázky

 
Doporučení týkající se účastníků:  
Důležitá je rovnováha mezi zkušenými účast-
níky a začátečníky. V tomto modulu je velmi 
důležité debatovat o konkrétních situacích, 
které mohou nastávat při zakládání KPZ. Proto 
se ho musí účastnit i lidé, kteří jsou už v KPZ 

zapojeni (spotřebitelé i producenti). Účastníci, 
kteří neprošli prvním modulem, musí také do-
stat základní informace o KPZ.
Doporučení ohledně zázemí a vy-
bavení:

•	 Kurz by se měl odehrávat v místnosti vy-
bavené stoly či lavicemi – kvůli zapisování 
poznámek.

•	 Část účastníků by měla mít počítač.

•	 Během školení bude třeba dělat výpočty 
(kvůli plánování rozpočtu).

  Modul č. 2 byl upraven podle situace v 
každé zapojené zemi a s ohledem na potřeby 
účastníků.

Úvodní část modulu vysvětluje, kdo může 
zakládat KPZ, představuje profil producentů a 
spotřebitelů, jejich hodnoty, motivaci a chování 
jako členů KPZ. Detailně se zabývá sociálním 
a ekonomickým rozměrem KPZ. Zmiňuje také 
přínosy, náklady a rizika spojená s členstvím ve 
skupině.

Tato část může být (podle potřeb účast-
níků) zahrnuta již v Modulu č. 1. Zde se tím 
uvolní čas pro diskuzi o nástrojích, které může 
KPZ využívat. 

 V druhé části ukazuje modul konkrétní 
kroky při zakládání skupiny KPZ a při organi-
zaci její činnosti v průběhu sezóny. Nabízí také 
praktické nástroje pro rozvoj KPZ: rozpočet, 
smlouvu, evaluační dotazník, plán produkce 
atd.

 Tento školicí program tedy nabízí 
základní návod pro založení KPZ a zároveň 
konkrétnější podněty  pro jejich úspěšný roz-

Program představuje účastníkům 
důležité kroky a klíčové faktory při zakládání 
skupin KPZ. Absolventi tohoto modulu budou 
lépe rozumět procesu vzniku KPZ a jeho 
dalšímu fungování. 

Účastníci z řad zemědělců se 
naučí, jak založit KPZ, případně jak se spojit již 
s existující skupinou a jak organizovat její ak-
tivity. Konkrétně budou schopni najít nejlepší 
podmínky pro vytvoření KPZ, naplánovat ak-
tivity na statku i ve skupině, vytvořit rozpočet, 
oslovovat nové členy a řídit provoz skupiny v 

voj. Obsahuje také praktické náměty k optimál-
nímu fungování KPZ

průběhu sezóny. Producenti ocení také pohled z 
druhé strany – dozví se o motivech spotřebitelů 
a o jejich chování v rámci KPZ. Díky tomu 
budou moci vylepšovat faremní postupy i další 
aspekty spolupráce se spotřebiteli. 

Účastníci z řad spotřebitelů 
budou lépe chápat ideály a chování členů KPZ, 
uvědomí si význam  aktivní spoluúčasti ve sk-
upině a definují roli, kterou by v ní sami chtěli 
hrát. Pokud již členy KPZ jsou, naučí se svou 
roli zhodnotit a případně rozšířit své zapojení. 
Noví členové i ti, kteří o členství uvažují, dos-
tanou základní informace o hlavních zásadách 
a fungování KPZ. Další zájemci se poučí o pos-
ledním vývoji alternativních potravinových sítí 
a zhodnotí potenciál KPZ přinášet nová řešení v 
rámci hnutí za potravinovou suverenitu.

Cíl a rozsah kurzu
Tento vzdělávací modul je určen 
současným i budoucím členům KPZ, ale 
také každému, kdo se zajímá o hnutí za 
potravinovou suverenitu a o budouc-
nost alternativních potravinových 
sítí, především ve střední a východní 
Evropě. 

Tento modul je druhou ze čtyř částí vzdělávacího 
programu KPZ. Pro účast v něm není potře-
ba splnit žádné zvláštní podmínky. Je však 

žádoucí, aby byl účastník seznámen s hlavními 
principy hnutí KPZ a s jeho základními modely 
– například absolvováním prvního modulu.

Podmínky pro účast na kurzu
Tento kurz představuje důležité kro-
ky, nejlepší strategie a dosavadní 
zkušenosti při zakládání skupiny Ko-
munitou podporovaného zemědělství 
(KPZ).

Lektoři mají k dispozici balíček materiálů včet-
ně brožury o KPZ a literatury dostupné online 
(www.kpzinfo.cz). U každého tématu je řazen 
seznam referencí. Kromě toho je k dispozici 
také oddělený podrobný seznam literatury.. Pro 

Školicí materiály
dobrou orientaci jsou zásadní myšlenky ve ško-
licích materiálech většinou zvýrazněny žlutou 
barvou. Pro tento modul byl také připraven sez-
nam nástrojů a cvičení:
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Kurz je založen na aktivním zapojení účast-
níků a vztahuje se k jejich budoucímu zapojení 
do KPZ. Základní principy vycházejí z partici-
pativního přístupu ke komunitnímu rozvoji, 
zpracovaného Robertem Chambersem (2002 - 
Participatory Rural Appraisal).

 
Lektorům se doporučují metody jako prez-

entace, debata, případová studie, brainstorming, 

brainwriting, skupinová diskuze, metoda Philips 
6-6 atd. Každému oddílu a každému tématu jsou 
v sylabu přiřazeny konkrétní metody. Lektoři si 
navíc samozřejmě mohou vybírat vlastní metody, 
využívat své osobní zkušenosti, přinášet vlastní 
témata a případové studie. Doporučuje se přiz-
působit přístup a témata potřebám účastníků.

Principy a metody

1. Představení účastníků  
/ Trvání: 30 min.
Tato část souží k prolomení bariér mezi účast-
níky. Lektor může použít různé metody:

•	  Účastníci jsou požádáni, aby se představili a 
podělili se o svou konkrétní spotřebitelskou 
zkušenost s jakoukoli alternativní potravi-
novou sítí.

•	 Účastníci uvedou své jméno a očekávání od 
kurzu (probíhá v kruhu).

•	 Pokud jsou účastníci z různých krajů, 
můžeme využít místnost jako mapu dané 
země, na níž si každý najde své místo. V 
druhé fázi se každý rozhlédne po svých sou-
sedech a má za úkol něco o nich zjistit..

Cílem této části je shrnout základní informace 

Obsah modulu 2

•	 Účastníci prvního modulu mohou také do-
stat otázku: „Jakým tématem jste se nejvíce 
zabývali od posledního školení?“ Odpově-
di přirozeně nastolí nejdůležitější témata z 
prvního modulu, a to poutavějším způsobem 
než pouhá přednáška.

•	 Powerpointová prezentace základních in-
formací z prvního modulu.

3. Producenti v KPZ – 
profil, přínosy,  
povinnosti 
/ Trvání: 30 min.
Stručný popis:

•	 Cvičení č. 1 – 10 minut : Společný nákres pro-
filu producenta v KPZ

•	 Prezentace v Powerpointu – 5 minut: Úskalí 
a výhody členství v KPZ pro producenta

•	 Cvičení č. 2 – 15 minut: Týmová řešení krit-
ických situací v KPZ

OBSAH

Tato část se věnuje sociálnímu a eko-
nomickému profilu zemědělců zapojených 
v KPZ a hledá lepší porozumění kontextu, v 
němž fungují alternativní potravinové sítě. So-
ciální profil zahrnuje proměnné, jako je věk, 
pohlaví, příjem, vzdělání, rodina a bydlení. 
Mezi ekonomické ukazatele patří  zemědělcův 
příjem a finanční situace, ale také vlastnictví 
půdy a statku. Zkoumá se také délka praxe, rod-
inné zázemí a poloha statku. Podrobně se dis-
kutuje o předchozí ekonomické marginalizaci 
a nutnosti solidarity v KPZ. Mapování socioe-
konomického zázemí producenta je důležité 
pro odhad jeho schopnosti  udržet partnerství 
v rámci KPZ a budoucího rozvoje statku.  Na-
konec se zkoumá producentova motivace k 

•	 evaluační dotazníky pro producenty
•	 smlouva
•	 modelový rozpočet
•	 plán distribuce (modelový kalendář)
•	 propagační materiály

 Účastníci budou mít k dispozici publik-
aci „Zapoj se do KPZ!“ a další materiály vydané 
organizacemi, které podporují KPZ v Maďar-
sku, České republice a Rumunsku.

z prvního modulu a zapojit účastníky, kteří ho 
absolvovali. K dispozici jsou následující meto-
dy:

•	 Lektor začne krátkým přehledem hlavních 
znaků KPZ a představí aktéry, kteří je ob-
vykle zakládají (producenti, spotřebitelé, 
neziskové organizace). Do prezentace zapojí 
účastníky, kteří prošli prvním modulem, a 
pozvané hosty. 

•	 To, že KPZ zakládá například producent, 
může mít svoje výhody i nevýhody. V 
následující diskuzi se proto role všech tří sk-
upin při zakládání KPZ postupně proberou. 

zapojení do KPZ, od finančních důvodů po kul-
turní faktory a osobní přesvědčení.

 Posuzují se ekonomické, společenské a 
environmentální přínosy. Rovněž se zvažují 
výhody pro  systémy s více zapojenými statky a 
družstevní KPZ. Poté se probírají hlavní nákla-
dy na straně producentů a vysvětluje se, jak je 
v prostředí KPZ předem nejlépe odhadnout. 
Diskutuje se o nejčastějších případech podhod-
nocení takových odhadů. Nakonec se zvažují 
možná rizika, která producentům hrozí, od  
výkyvů počasí po úbytek členů. Mluví se také o 
problémech vycházejících ze špatné komunik-
ace s odběrateli či nerealistického plánování.

 

METODY

Cvičení č. 1: Každý účastník napíše na 
kus papíru tři vlastnosti ideálního producenta. 
Tato aktivita má najít ideální obraz zemědělce v 
systému KPZ z pohledu spotřebitele. Účastníci 
představují vlastnosti, které vybrali, lektoři je 
zapisují na tabuli a zvýrazňují ty nejžádanější.

Stručný popis: Lektor představuje na 
konkrétních příkladech limity a výhody členství 
v KPZ z pohledu producenta.

Cvičení č. 2: Účastníci mají za úkol vy-
myslet řešení krizové situace v KPZ. Doporuču-
je se metoda „pyramid“: každý si zapíše vlast-
ní řešení dané situace a poté se utvoří dvojice, 
které formulují společný postup. Ten nakonec 
představí ostatním. Lektor pak nejdůležitější 
závěry shrne. (15 minut)

Zdroje

*** [interní průzkumy KPZ v Maďarsku a ČR]

*** příručka Zapoj se do KPZ! 

2. Shrnutí informací ob-
sažených v Modulu č. 1 
/ Trvání: 15 min.
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Průzkumy organizace ASAT 2014/2015

Bîrhală, B. and Möllers, J. (2014). Community supported 
agriculture in Romania. Is it driven by economy or sol-
idarity?. Discussion Paper No. 144. Leibniz Institute of 
Agricultural Development in Transition Economies.

Butler Flora, C. and Bregendahl, C. (2012). Collaborative 
Community-supported Agriculture: Balancing Commu-
nity Capitals for Producers and Consumers. Int. Jrnl. of 
Soc. of Agr. & Food, Vol. 19, No. 3, pp. 329–346.

Galt, R. (2013) The Moral Economy Is a Double-edged 
Sword: Explaining Farmers’ Earnings and Self-exploita-
tion in Community-Supported Agriculture. Economic 
geography. 89(4)

Henderson, E. and Van En, R. (2007). Sharing the har-
vest. A citizen’s guide to community supported agricul-
ture. Part two, chapters 3–5, pp. 29–74

Horváth, G. et al. (2013). Community Supported Agricul-
ture. Getting your share.

Stručný popis:

•	 Cvičení č. 1 – 10 minut : Společný nákres pro-
filu spotřebitele v KPZ

•	 Prezentace v Powerpointu  – 5 minut: Úskalí 
a výhody členství v KPZ pro spotřebitele

•	 Cvičení č. 2 – 15 minut: Jak překonat překážky 
vstupu do KPZ související s nízkým příjmem 
spotřebitelů?

OBSAH

V této části se mluví o sociologickém profi-
lu spotřebitelů. Cílem je bližší seznámení s 
hnutím za potravinovou suverenitu a zároveň 
zhodnocení vývoje KPZ ve střední a východní 

Evropě. Zkoumají se nejrůznější proměnné jako 
věk, vzdělání, pohlaví, příjem, rodinný stav, 
počet dětí, bydliště apod. Jedním z hlavních 
témat této části je také motivace ke vstupu do 
KPZ. Právě pochopení této motivace totiž může 
pomoci zlepšit a rozvinout fungování sítí KPZ. 
V úvahu přichází široká škála motivů: zdraví, 
přístup k alternativním potravinovým sítím, 
starost o životní prostředí, ekonomické motivy, 
možnost podílet se na pěstování vlastního jídla, 
politické názory atd. Poukazuje se na rozmanité 
motivy jednotlivců k zapojení do KPZ, ale hle-
dají se také styčné body. Zároveň se představuje 
vývoj motivace v průběhu členství.

Při zakládání KPZ mají speciální význam 
náklady spojené s členstvím a stupeň zapojení 
jednotlivých členů. Tato část zkoumá právě 
rozdíly v míře, jakou se členové podílejí na cho-
du KPZ. Snaží se vysvětlit, že existuje silný vz-
tah mezi stupněm zapojení spotřebitelů a jejich 
spokojeností s členstvím ve skupině. Zdůrazňu-
je výhody, které s sebou členství v KPZ přináší, 
jako například změny v životním stylu, ale i 
v hodnotách a postojích. Kromě toho se zde 
probírají také nejdůležitější rozdíly v chování 
a postojích členů KPZ a ostatních spotřebitelů.

 
METODY

Cvičení č.  1: Každý účastník napíše 
na kus papíru tři vlastnosti spotřebitele zapo-
jeného v KPZ. Cílem tohoto cvičení je najít ideál-
ní model spotřebitele. Účastníci čtou vlastnosti, 
které je napadly, lektoři je zapisují na tabuli a 
zvýrazňují ty nejžádanější.

Na závěr cvičení může lektor účastníky 
seznámit s výsledky mezinárodních průzkumů 
či hodnocením spolupráce v KPZ, prováděným 
na konci sezóny v České republice, Maďarsku a 
Rumunsku.

Stručný popis: Lektor představuje na 
konkrétních příkladech limity a výhody členství 
Stručný popis:v KPZ z pohledu spotřebitele.

Cvičení č.  2: Jak překonat překážky 
vstupu do KPZ související s nízkým příjmem 
spotřebitelů. Lektor použije metodu „Philips 
6-6“: účastníci se rozdělí do skupin po šesti 
(čtyři členové, jeden zapisovatel, jeden vedoucí) 
a mají šest minut na návrh řešení problému: 
Jak překonat překážky vstupu do KPZ souvise-
jící s nízkým příjmem spotřebitelů. Zapisova-
tel shromáždí všechny nápady a skupina poté 
rozhodne, které postupy jsou nejlepší. Výsledek 
se zapíše na tabuli a může se probrat s ostat-
ními skupinami během přestávky.

V Maďarsku byli identifikováni tři klíčoví aktéři: 
spotřebitelé, zemědělci a koordinátoři. Účastní-
ci se měli rozdělit do skupin podle své skutečné role 
(zemědělci se zemědělci, spotřebitelé se spotřebite-
li apod.) a představit si ideálního „spotřebitele“, 
„zemědělce“ nebo „koordinátora“. Potom měli za 
úkol sepsat všechny vlastnosti a povinnosti, které je 
napadly, a také svá očekávání od ostatních klíčových 
aktérů. Každá skupina pak představila shrnutí své 
práce. Všichni společně potom mohli konfrontovat 
popisy ideálních aktérů a svá vlastní očekávání, což 
se ukázalo jako velmi dobrý podklad pro následnou 
diskuzi.

        V České republice se po vyplnění dotazníku na 
statku probíral profil producentů. public, the profile 
of the producers was discussed 

Odkazy

*** [interní průzkumy KPZ v Maďarsku a ČR]

*** příručka Zapoj se do KPZ!

Průzkumy organizace ASAT 2014.

Butler Flora, C. and Bregendahl, C. (2012). Collaborative 
Community-supported Agriculture: Balancing Com-
munity Capitals for Producers and Consumers. Int. 
Jrnl. of Soc. of Agr. & Food, Vol. 19, No. 3, pp. 329–346.

Cox, R et al. (2008).Common ground? Motivations for 
participation in a community-supported agriculture 
scheme. Local Environment. Vol. 13, No. 3, 203–218.

Forbes, C.B. and Harmon, A.H. (2007). Buying into 
Community Supported Agriculture: Strategies for 
Overcoming Income Barriers. Journal of Hunger & En-
vironmental Nutrition. Vol. 2(2/3).

Horváth, G. et al. (2013). Community Supported Agri-
culture. Getting your share.

Hunt, D.M., Geiger-Oneto, S. and Varca, P.E. (2012), 
Satisfaction in the context of customer co-production: 
A behavioral involvement perspective, Journal of Con-
sumer Behaviour, J. Consumer Behav. 11: 347–356.

Lang, K.B. (2005). Expanding Our Understanding of 
Community Supported Agriculture (CSA): An Exam-
ination of Member Satisfaction. Journal of Sustainable 
Agriculture. Vol. 26(2).

Perry, J. and Franzblau, S. (2010). Local Harvest. A Mul-
tifarm Csa Handbook. Signature book Printing.

Stručný popis:

•	 Úvod – 30 minut: Hlavní kroky při založení 
KPZ

•	 Dvě pracovní skupiny: 60 minut – Jak založit 
KPZ jako producenti (jedna skupina) a jako 
spotřebitelé (druhá skupina).

OBSAH

Tato část se věnuje praktickým aspektům zak-
ládání skupiny KPZ. Propojuje debatu s první 
částí („Základy KPZ“) a nabízí detailní infor-

4. Spotřebitelé v KPZ 
– profil, přínosy a 
omezení 
/ Trvání: 30 min.

5. Pojďme 
založit KPZ! 
/ Trvání: 30 min.
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Obě skupiny rovněž proberou hlavní nástroje, 
které jim představili lektoři. Každou pracovní 
skupinu povede lektor/asistent.

Výsledky práce ve skupinách se prez-
entují po obědě. Lektoři a asistenti poskytují 
účastníkům zpětnou vazbu.

Stručný popis:

Dvě pracovní skupiny: Naplánujte si KPZ!

OBSAH

Účastníci budou nadále pracovat ve dvou sk-
upinách. Vytvoří plán rozjezdu KPZ a budou si 
při tom všímat následujících otazníků:

•	 Jak získat pro KPZ nového producenta? 
Kde ho hledat? Jakého producenta vlastně 
hledáme? (profil) Jak ho budeme hodnotit?

•	 Jak získat do KPZ spotřebitele? Kde je hle-
dat? Jaké spotřebitele hledáme? (profil) Jaké 
komunikační nástroje k tomu použijeme? 
Jaké aktivity? (veřejné schůze, debaty, rekla-
ma v místních médiích, sociální sítě)

•	 Jak nastavit obsah bedýnek a vytvořit sezón-
ní plán?

•	 Jak vytvořit rozpočet a zorganizovat schůz-
ku, na níž se představí členům? Jaká je role 
producenta? Jaká je role spotřebitelů?

•	 Jak spustit přihlašování spotřebitelů? Kdo 
bude za registraci zodpovídat? Kdy se bude 
platit záloha? Jakým způsobem se bude vy-
bírat měsíční poplatek?

•	 Výběr místa pro distribuci, dne a hodiny.

mace o konkrétních krocích, které jsou potřeba 
k zavedení úspěšné spolupráce v KPZ. Vrací se 
také k diskuzi o profilu spotřebitelů, jelikož po-
chopení motivace jednotlivých členů může pro-
ducentovi pomoci při plánování práce na stat-
ku či organizaci dodávek a doplňkových aktivit. 
Porozumění motivaci členů je důležité také pro 
ostatní členy a v první řadě pro organizátory, 
kteří díky němu mohou pracovat na zlepšení 
komunikace a vyladění aktivit v rámci KPZ.

 Lektor také představí nejdůležitější 
nástroje používané při vzniku KPZ: smlouva, 
rozpočet, plán produkce, reklamní nástroje. 
Zdůrazní, že každý krok je specifický podle toho, 
zda jej provádí producent nebo spotřebitelé.

Poznámka: Plánování rozpočtu mů- 
žeme věnovat více času, abychom stihli řešit 
specifické problémy:

•	 Jak si poradit v případě, že se musí platit 
DPH?

•	 Jak by se měl rozpočet změnit v případě, že 
KPZ nemá dostatek členů?

V České republice se přidala ještě aktivita 
probírající právní postavení KPZ, bezpečnost a 
kvalitu potravin (30 minut) – prezentace v Pow-
erpointu.

 
METODY

Úvod: Lektoři představují hlavní kroky při 
zakládání KPZ s pomocí publikace Zapoj se do 
KPZ!

Pracovní skupiny: Účastníci se 
rozdělí do dvou skupin a mají za úkol pojmeno-
vat nejdůležitější kroky, které jsou nutné při 
zakládání KPZ.

1. Skupina z pohledu producenta,

2. Skupina z pohledu spotřebitele.

•	 Jaké komunikační nástroje a materiály ch-
cete používat? Jaká sdělení chcete publiko-
vat?

 Na konci této části účastníci vypracují 
první návrh plánu, který bude obsahovat hlavní 
kroky nutné k rozjezdu KPZ. Velmi důležitá je 
zde kvalitní facilitace, zpětná vazba od ostat-
ních účastníků a sdílení zkušeností mezi účast-
níky a zapojenými zkušenými aktéry.

Poznámky: V Maďarsku se tato část 
poněkud pozměnila - každý účastník začal pra-
covat na svém vlastním plánu pro příští 3, 6 a 12 
měsíců a tyto plány se poté probíraly v malých 
skupinách s ostatními aktéry. Přibyl také další 
aspekt: každý si mohl promyslet, jak může sám 
pomoci při všech aktivitách nutných k nastar-
tování KPZ.

 V Rumunsku byli na tuto část školení 
pozváni producenti ze tří skupin KPZ. Společně 
se studenty plánovali v reálném čase a vytvářeli 
rozpočet a plán produkce na rok 2016. Účastní-
ci měli příležitost proces sledovat a pochopit, 
v čem takové plánování spočívá. Tuto aktivitu 
bylo možné uskutečnit, protože se Modul č. 2 
odehrával v listopadu, tedy v době, kdy se v KPZ 
připravují smlouvy:

Obecné zdroje

*** příručka Zapoj se do KPZ!

Bîrhală, B. and Möllers, J. (2014). Community supported 
agriculture in Romania. Is it driven by economy or sol-
idarity?. Discussion Paper No. 144. Leibniz Institute of 
Agricultural Development in Transition Economies.

Chambers, R. (2002). Participatory workshops : a source-
book of 21 sets of ideas and activities. London ; Sterling, 
VA : Earthscan Publications.

Henderson, E. and Van En, R. (2007). Sharing the har-
vest. A citizen’s guide to community supported agricul-
ture. Díl druhý, kapitoly 3–5, pp. 29–74.

6. Plán činnosti KPZ 
na další tři měsíce 
/ Trvání: 75 min.

Horváth, G. et al. (2013). Community Supported Agricul-
ture. Getting your share.

Jade Bashford, Kathleen Cross, Wolfgang Eichinger, An-
dreas Georgakakis, Morgane Iserte, Fabian Kern, Daniel 
Lešinský, Stephan Pabst, Jocelyn Parot, Zsófia Perényi, 
Jan Valeška and Maike Wendland (2013). European 
Handbook on Community Supported Agriculture. Shar-
ing experiences.

Mayhew, M., Fernandez, C. and Chevrette, L.A (n.d.). 
Community Supported Agriculture. Putting the “Cul-
ture” Back into Agriculture. SSHRCC.

Swisher, MeE., Koenig, R. Gove, J and Sterns, J. (2006).
What is Community Supported Agriculture? The In-
stitute of Food and Agricultural Sciences, University of 
Florida.

Maďarsko:

Dezsény, Z., Réthy, K. and Balázs, B. (2014). Alternative 
Development on the Organic Sector Horizon. Commu-
nity Supported Agriculture in Hungary. (2014) Proceed-
ings of the 4th ISOFAR Scientific Conference. ‘Building 
Organic Bridges’, at the Organic World Congress 2014.

http://tudatosvasarlo.hu

http://urgenci.net/hungary-2/

 

Česká republika:

http://www.kpzinfo.cz/

http://urgenci.net/csa-in-czech-republic/

http://www.arc2020.eu/front/czech-republic/

Rumunsko:
Webová stránka organizace ASAT. http://asatromania.
ro/

Bîrhală, B. and Möllers, J. (2014). Community supported 
agriculture in Romania. Is it driven by economy or sol-
idarity?. Discussion Paper No. 144. Leibniz Institute of 
Agricultural Development in Transition Economies.

http://urgenci.net/evolution-of-asat-partnerships-in-ro-
mania/
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Modul č. 3: 
Zaostřeno na 
rozvoj a vedení 
komunity

Odkazy
[*** Lektorům se doporučuje přinést k výuce jakéko-
liv další tiskové materiály, které podle nich nabízí nové 
pohledy a informace k jednotlivým tématům.]

*** příručka Zapoj se do KPZ!

 *** [interní průzkumy KPZ v Maďarsku a ČR]

Průzkumy organizace ASAT 2014/2015.

Bîrhală, B. and Möllers, J. (2014). Community supported 
agriculture in Romania. Is it driven by economy or sol-
idarity?. Discussion Paper No. 144. Leibniz Institute of 
Agricultural Development in Transition Economies.

Butler Flora, C. and Bregendahl, C. (2012). Collaborative 
Community-supported Agriculture: Balancing Commu-
nity Capitals for Producers and Consumers. Int. Jrnl. of 
Soc. of Agr. & Food, Vol. 19, No. 3, pp. 329–346.

Chambers, R. (2002). Participatory workshops : a source-
book of 21 sets of ideas and activities. London; Sterling, 
VA : Earthscan Publications.

Cox, R et al. (2008).Common ground? Motivations for 
participation in a community-supported agriculture 
scheme. Local Environment. Vol. 13, No. 3, 203–218.

Dezsény, Z., Réthy, K. and Balázs, B. (2014). Alternative 
Development on the Organic Sector Horizon. Commu-
nity Supported Agriculture in Hungary. (2014) Proceed-
ings of the 4th ISOFAR Scientific Conference. ‘Building 
Organic Bridges’, at the Organic World Congress 2014.

Forbes, C.B. and Harmon, A.H. (2007). Buying into Com-
munity Supported Agriculture: Strategies for Overcom-
ing Income Barriers. Journal of Hunger & Environmen-
tal Nutrition. Vol. 2(2/3)

Galt, R. (2013) The Moral Economy Is a Double-edged 
Sword: Explaining Farmers’ Earnings and Self-exploita-
tion in Community-Supported Agriculture. Economic 
geography. 89(4)

Henderson, E. and Van En, R. (2007). Sharing the har-
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Zaostřeno na rozvoj  
a vedení komunity
Třetí modul programu Zapoj se do KPZ! se zaměřuje na rozvoj a management 
komunity, což jsou klíčové prvky úspěšného KPZ. V předchozích dvou mod-
ulech se účastníci seznámili s tím, co znamená KPZ a jaké jsou první kroky k 
jeho založení.

První část programu byla navržena jak 
pro účastníky, kteří se s tématem KPZ teprve 
seznamují, tak pro ty, kteří už s ním mají ně-
jaké zkušenosti. Třetí část již počítá s účastníky, 
kteří buď absolvovali předchozí dva moduly a 
mají o určité povědomí o KPZ, nebo mají vlastní 
zkušenost s rolí organizátora nebo člena konk-
rétní skupiny KPZ.

Třetí modul si klade za cíl zprostředkovat 
znalosti, zkušenosti a příklady z praxe, týkající 
se budování, rozvoje a managementu komuni-

Modul 3 je pokročilou částí školicího pro-
gramu, zaměřeného na potenciální i současné 
členy KPZ. Účast vyžaduje základní přehled a/
nebo zkušenost s členstvím v KPZ. Účastní-

Tento modul seznamuje účastníky s podstatou 
komunitního rozvoje, jeho základními prvky 
a procesy, které lze aplikovat na tvorbu sk-
upiny KPZ. Studenti budou aktivně nacvičovat  
rozdělení práce a zodpovědnosti mezi členy, 
koordinátory a producenty a odhalí přitom sil-
né stránky své komunity.

Současní i budoucí producenti a koor-
dinátoři porozumí fungování své vlastní ko-

ty. Účastníci si vyzkouší, jak se zapojit a jak vést 
komunitu lidí vzniklou kolem KPZ. Seznámí 
se se zkušenostmi, příklady dobré praxe i chy-
bami zemědělců, členů a koordinátorů a díky 
nim lépe pochopí podstatu komunitního živo-
ta. Nejdůležitějším prostředkem rozvoje komu-
nity je komunikace. V tomto modulu poznáme 
různé rozměry komunikace uvnitř komunity 
a zjistíme, jak ji co nejefektivněji používat – 
sdílením informací počínaje a řešením prob-
lémů konče.

ci si prohloubí znalosti o tématu, navzájem se 
podělí o nové informace a zkušenosti týkající se 
budování komunity v  KPZ a naučí se ji projek-
tovat, řídit a rozvíjet

munity, najdou kořeny konkrétních problémů 
či nedorozumění a zjistí, co chybí komunitě k 
dobrému fungování. Na základě těchto znalostí 
budou moci své KPZ dále rozvíjet a zlepšovat 
jejich organizaci. Členové skupin založených 
na znalostech a zkušenostech z tohoto modu-
lu budou schopni přejímat zodpovědnost za 
komunitní rozvoj nebo v této oblasti pomáhat 
zemědělci či koordinátorovi. Účastníci se naučí 

Cíl modulu

Výstupy

používat různé metody a techniky k vyjasnění 
napjatých situací, přijímání a poskytování zpět-

né vazby a  plánování kroků důležitých pro roz-
voj vlastní komunity.

Tento modul používá stejně jako předchozí in-
ovativní a interaktivní výukové techniky, které 
účastníky zábavným způsobem zatahují do 
hry. Jednotlivá cvičení respektují neformál-

ní výukové postupy a podporují participativní 
učení. V tomto modulu jsou obsaženy diskuze v 
plénu, aktivity v malých skupinách, prezentace 
různých teorií a brainstorming.

Metody

Úkol Doba 
trvání

Aktivity

Příchod, rozehřátí, rozdělení do 
skupin, úvod, Co je podstatou 
Modulu č. 3?

30 min. 1. Krátký úvod: rozvrh třetího modulu a propojení 
s předchozími moduly
2. Přivítání nových tváří
3. Vkročení do kruhu, symbolizující vstup do 
komunity
4. Diskuze v plénu: Jaké faktory pomáhají komu-
nitě dobře fungovat?

Jak to funguje v praxi. Sdílení 
zkušeností – představení KPZ 
(zaměřené na život komunity)

60 min. 1. Představení zemědělce nebo koordinátora: život 
komunity a vývoj jeho/její KPZ
2. Dotazy

Nástroje pro tvorbu komunity 30 min. 1. Diskuze o nástrojích, které mohou usnadnit vyt-
voření komunity v KPZ; seřazení těchto nástrojů 
podle důležitosti
Varianta č. 1: prezentace a diskuze ve skupinách
Varianta č. 2: pětičlenným skupinám se rozdají 
karty s nástroji k tvorbě komunity. Skupiny mají 
za úkol o nich diskutovat a seřadit je podle důleži-
tosti.

Teorie,  které lze využít při tvor-
bě komunit

30 min. Varianta č. 1: Krátká prezentace teorie Améba 
Varianta č. 2: Teorie podle zemí (např. nástroje 
tvorby komunit)

Hledání možných překážek, 
obav a rizik v komunitě KPZ

75 min. 1. „Ďáblův advokát“ – brainstorming na téma Co se 
může v komunitě KPZ pokazit.
2. Tříčlenné skupiny probírají ve třech kolech 
konkrétní případy. Klíčová postava si může v 
každém kole vybrat případ, který chce řešit, a roli, 
kterou chce hrát.
3.Shrnutí hlavních zjištění v diskuzi

Denní plán pro Modul č. 3 

Představení třetího modulu
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Jak je důležité rozdělit odpověd-
nost

20 min. Varianta č. 1:
Vytváření živých soch ve čtyřech skupinách. Tato 
aktivita ukazuje, jak náročné mohou být úkoly, 
pokud je má na zvládnout pouze jeden člověk nebo 
několik málo lidí.
Varianta č. 2:
Nálepkování – lepení úkolů na „zemědělce“ – 
identifikace úkolů, které jsou důležité pro vznik 
komunity

Jaké úkoly je třeba rozdělit? Jak 
to všechno zvládnout?

30 min. hledání osob, které na nich mohou pracovat. 
Využívá se úkolů sepsaných při předchozím 
cvičení.
2. Diskuze o tom, jak rozdělit úkoly konkrétním 
lidem a jak při plnění úkolů vzájemně spolupraco-
vat.

Závěr dne 30 min. Diskuze v plénu: shrnutí, hlavní body, poučení z 
dnešního dne

Scénář pro lektory
Příchod, rozehřívací aktivity, (znovu)rozdělení 
do skupin, úvodní informace

1. Stručné seznámení s rozvrhem 
aktivit a propojení s předchozími moduly – za-
jistí jeden z lektorů

2. Přivítání nových tváří
Cíl// Účastníci se znovu zapojí do dění a 
seznámí se s nováčky.
Obsah // Představení všech účastníků, jména, 
role, motivace, max. 1 minuta

Metoda  // Každý účastník se stručně před-
staví ostatním

Popis aktivity // Skupina stojí v kruhu 
a lektor seznámí účastníky s  „kouzelným 
míčkem“.  Člověk, který drží míček, má právo 
mluvit, ale maximálně jednu minutu. Lektor 
hodí imaginární míček jednomu z účastníků 

a řekne jeho jméno. Účastník míček „chytí“, 
zopakuje své jméno, představí se jako „produ-
cent“, „člen“ nebo „koordinátor“ a promluví o 
tom, proč se rozhodl zúčastnit tohoto kurzu. 
Druhý lektor kontroluje čas. Pokud je překroče-
na jedna minuta, zazvoní na zvonek nebo dá 
jiný zvukový signál.

Pomůcky // žádné

Časová náročnost // 20 min

Obsah // Symbolický krok dovnitř komunity, 
symbolizované kruhem z provázku. Překračo-
vaná čára odděluje komunitu a vnější svět.

Metoda  // Fyzické vyjádření duševního po-
hybu

Popis metody // Skupina stojí na vnější 
straně kruhu, který je vytvořen z provázku. 
Provázek symbolicky dělí komunitu a vnější 
prostředí. Lektor instruuje účastníky, aby si 
představili, že uvnitř kruhu se nachází komuni-
ta, a aby do ní společně vstoupili.

Pomůcky // Obyčejný provázek (20m)

Trvání // 10 min.

Symbolický význam kruhu:
Jsme ve třetí části tohoto vzdělávacího programu. V té 
první jsme zjistili, co je KPZ, v druhé jsme se zaměři-
li na plánování a nyní je čas prozkoumat fungování 
KPZ zevnitř.

Tento přístup má své opodstatnění, protože ve 
třetím modulu se setkáme se zkušenými koordinátory 
či zemědělci nebo účastníky, kteří se chystají zahájit 
provoz KPZ. Držíme se proto následující strategie: 
teď už neplánujeme, jsme uprostřed dění (i když jde 
třeba jen o imaginární komunitu).

4. Co je podstatou  
Modulu č.  3
Cíl// Účastníci pochopí, co znamená komuni-
ta a co je podstatou jejího fungování.

Obsah // Porovnávání definic a asociací spo-
jených se slovem komunita.

Metoda  // Diskuze v plénu

3.  Vkročení do kruhu, sym-
bolizující vstup do komunity
Cíl // Účastníci lépe pochopí, co znamená stát 
se součástí komunity a vidět její fungování 
zevnitř.

Popis aktivity // Skupina vstoupila do po-
myslné komunity. Lektor instruuje účastníky, 
aby se rozhlédli nebo prošli kolem dokola a 
uvědomili si, že jsou její součástí. Každý účast-
ník řekne nahlas jedno slovo, které ho v této 
souvislosti napadá. Poté ještě každý odpoví na 
otázku: „Díky kterým prvkům komunita fungu-
je?“ Odpovědi mohou být konkrétní i abstrakt-
ní. Lektoři mohou pomoci příkladem.

Nakonec lektor shrne nejčastější odpovědi.

Pomůcky // žádné

Trvání // 10 min.

Varianta: Pokud pracujete s účastníky, 
kteří neprošli prvními dvěma moduly, nebo 
jen cítíte potřebu shrnout dosavadní poznat-
ky, můžete na začátku zorganizovat deseti- až 
patnáctiminutové kolečko, v němž se prober-
ou nejdůležitější témata z modulů č. 1 a 2. Je 
vhodné si také připravit několik otázek, např. 
Co je KPZ? Jaké jsou výhody pro zemědělce a 
pro spotřebitele? Jak se počítají ceny? Proč je 
důležité plánovat na celý rok dopředu? apod.
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Jak to funguje v praxi

1. Prezentace zemědělce nebo 
koordinátora: život komuni-
ty a jeho rozvoj v rámci KPZ
Je třeba informovat prezentujícího, že se nemá 
zaměřovat jen na všeobecné představení svého 
KPZ, ale věnovat se především dnešnímu té-
matu.

A. Zkušený zemědělec nebo koor-
dinátor KPZ popíše, díky čemu jeho komu-
nita funguje, co se osvědčilo a co by při pohledu 
zpět udělali jinak.

Pomoci mohou následující otázky:
•	 Jak jste začali komunitu KPZ organizovat?
•	 Jak byste popsal(a) vaši komunitu? Kdo 

jsou její typičtí členové, jak se podíle-
jí na životě KPZ, jak blízký je vztah mezi 
různými členy (zemědělec–spotřebitel, 
zemědělec–koordinátor, koordinátor–
spotřebitel, spotřebitel–spotřebitel)

•	 Jaké nástroje/aktivity ve vaší komu-
nitě dobře fungují? (např. e-maily nebo 
návštěvy na statku)

•	 Jaké nástroje/aktivity moc nefungují? 
Proč? (např. dobrovolnictví, komunitní 
akce)

•	 Má vaše komunita nějaké jádro? Jaká je 
jeho role?

•	 Máte zkušenost s nějakými problémy 
uvnitř komunity? Pokud ano, jak jste je 
řešili?

•	 Jaká část členů obvykle na začátku sezóny 
potvrdí své členství? Jaký na to máte 
názor?

B. Profesionální odborník podává 
základní informace o tvorbě komunit (základní 

modely, nejlepší příklady se vztahem ke KPZ, 
obtíže a jejich řešení).

Pomoci mohou následující otázky:
•	  Které teorie tvorby komunit se hodí pro 

KPZ? Můžete je přiblížit?
•	 Jaké je tajemství dobře fungujících komu-

nit?
•	 Jaké z nástrojů pro tvorbu komunit by 

mohly být užitečné pro KPZ?
•	 Jak udržet komunitu dlouhodobě? Existu-

jí nějaká doporučení?

 Varianta B připadá v úvahu, pokud ve 
vaší zemi není nikdo s vlastní zkušeností do-
brého komunitního managementu v KPZ nebo 
pokud je zájem dozvědět se o nových teoriích a 
nástrojích.

Metoda  // Prezentace a diskuze

Popis aktivity // TZkušený člen KPZ nebo 
pozvaný odborník o tématu 30 minut přednáší a 
poté následuje rovněž třicetiminutová diskuze. 
Lektor kontroluje čas a moderuje diskuzi.

Pomůcky // PPT

Trvání // 60 min.

2. Otázky a odpovědi

Cíl // Účastníci se seznámí s nejpoužívaně-
jšími nástroji tvorby a rozvoje komunit, které 
se používají v KPZ.

Obsah // Diskuze o nástrojích, které je možné 
použít k tvorbě komunity KPZ, a jejich seřazení 
podle důležitosti.

Seznámení se s nástroji 
tvorby komunit

SEŘAZENÍ ÚKOLŮ  
PODLE DŮLEŽITOSTI
Cíl // Účastníci se seznámí s nejpoužívaně-
jšími nástroji tvorby a rozvoje komunit.

Obsah // Diskuze o nástrojích vhodných pro 
tvorbu komunity KPZ a výběru mezi nimi.

Metoda  // Diskuze v malých skupinách a v 
plénu

Popis aktivity // Účastníci se rozdělí do sk-
upin po čtyřech, každá z nich dostane pět karet. 
Skupiny mají za úkol prozkoumat všech pět 
nástrojů jmenovaných na kartách, prodiskuto-
vat jejich užitečnost a sdílet vlastní zkušenosti.

Metoda  // Prezentace v Powerpointu

Příklady // Prezentace nejčastěji 
používaných nástrojů podle příručky.

Příklady:
•	 Osobní setkání při předávce potravin
•	 Internetové nástroje (1): e-maily/webové 

stránky-blogy/maillisty
•	 Internetové nástroje (2): sociální média
•	 Zpětná vazba: evaluační dotazníky na 

konci sezóny
•	 Úvodní setkání na začátku sezóny
•	 Návštěvy na statku a společné akce
•	 Dobrovolnictví

Pomůcky // PPT

Trvání // 10 min.

Varianta č. 1: Po prezentaci následuje 
diskuze ve skupině.

Varianta č. 2: Účastníci se rozdělí do 
skupin po pěti, každá skupina dostane karty s 
nástroji a má za úkol o nich diskutovat a seřadit 
je podle důležitosti.

Po deseti minutách požádá lektor sk-
upiny, aby vybraly dva nástroje, které považují 
za nejdůležitější, případně aby k nim přidaly 
jeden navíc (nikoliv ze seznamu, ale podle vlast-
ních nápadů). Následuje jejich krátké před-
stavení, zaměřené na to, jak nástroje používat 
nejefektivnějším možným způsobem, a naop-
ak, jak je možné je využít nevhodně a neefek-
tivně ( by se při jejich využití mohlo pokazit).

Poté, co skupiny ukončí diskuzi o vy-
braných nástrojích, představí je postupně také 
ostatním účastníkům.

 První skupina si vybere nástroj a před-
staví ho ostatním. Lektor se zeptá, zda si ste-
jný nástroj vybrala také jiná skupina. Pokud 
ano, požádá ji, aby přidala své postřehy. Tím se 
zabrání zbytečnému opakování. Postupně se 
projdou všechny nástroje.

Obsah karet:

1. Setkání na odběrném místě
2. Maillist
3. Setkání – zahájení sezóny, nábor členů,  

tvorba komunity
4. Akce (např. den otevřených dveří na statku)
5. Průzkum potřeb členů (např. dotazník)

Otázky, které mohou pomoci při řazení karet

Jak správně používat tento nástroj? Jak s po-
mocí tohoto nástroje dosáhnout spokojenosti 
členů komunity? Co by se mohlo pokazit?

Doporučuje se zaznamenat všechny 
odpovědi na velký list papíru (první sloupec – 
správné použití, druhý sloupec – co by se mohlo 
pokazit) a pak je prezentovat všem účastníkům.

Pomůcky // Karty, flipchart, zvýrazňovače 
Trvání // 30 min.
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TIP: Jak rozdělit účastníky 
do malých skupin
Chcete-li pracovat se skupinami po čtyřech, rozdejte 
každému číslo od jedničky do čtyřky. Všechny jed-
ničky pak budou ve stejné skupině, stejně tak dvojky 
atd.

Teorie,  které lze využít 
při tvorbě komunit
Cíl // Účastníci získají zajímavé informace a 
poznají rozdílné přístupy, což by jim mělo po-
moci s hlubším pochopením tvorby a rozvoje 
komunity.

Obsah // Introduction of a relevant theory the 
Amoeba.

Metoda  // Krátká prezentace s nákresy a di-
skuzí

Popis aktivity 
A. MAĎARSKO – teorie Améba

Představujeme důležitou teorii tvorby komu-
nit:

1. Alan Atkinson – teorie Améba

Měli bychom se soustředit na lidi, kteří jsou 
nám blízko, protože přesvědčování těch 

Hledání možných problémů, obav  
a rizik v komunitě KPZ

1. Ďáblův advokát“ – brain-
storming na téma Co se 
může pokazit v KPZ
Cíl // Účastníci pojmenují své obavy a pochyby 
ohledně tvorby komunity a vyzkoušejí si řešení 
problémů z různých pozic.

Obsah // Sběr potenciálních problémů a obav 
a hledání řešení.

Metoda  // Brainstorming v plénu a hraní rolí 
v malých skupinách

Popis aktivity // Skupina má za úkol před-
stavit si problematické situace a otazníky, které 
se mohou vynořit během budování komunity 
v KPZ. Některé náměty mohou být připraveny 
předem (např. že komunitě nefunguje komu-
nikace nebo někdo není spokojený).

Lektor řídí brainstorming (snaží se 
skutečně motivovat) a zapisuje nápady na tabu-
li. Potom rozdělí účastníky do tříčlenných sk-
upin a vyzve je, aby si ve skupině zvolili jeden 
problém, kterým se budou společně zabývat

 Práce ve skupinách bude probíhat takto:

a) První z účastníků vybere problém a 
sdělí ostatním, jakou roli by chtěl hrát (např. 
producent, koordinátor nebo člen).

b) Druhý účastník dostane roli pomocní-
ka. První účastník mu sdělí, zda bude pomáhat 
jako zemědělec, koordinátor nebo člen).

c) Třetí účastník je jen pozorovatel. 
Zapisuje si poznámky o postupu řešení prob-
lémuDuring the discussion, the person with the 
problem describes the problematic situation in 
order to find a solution together.

Držitel problému v následné diskuzi 
popíše problematickou situaci tak, aby bylo 
možné hledat společné řešení.

 Pomocník má za úkol poslouchat a klást 
otázky pro lepší pochopení kontextu problému 
nebo aby připomněl podobné problémy. Neměl 
by nabízet řešení, jeho úkolem je spíše jen „být 
přítomen“. Za dobrý výsledek se dá považovat 
i to, že držitel problému lépe porozumí – není 
nutné najít hned ideální řešení. 

 Na každou diskuzi je vyhrazeno 12 
minut. Po jejím skončení sdělí pozorovatel své 
dojmy: zda byla pomoc opravdu užitečná (a zda 
byla využita), kde se diskuze dařila více a kde 
méně. Poté se celý proces opakuje ještě dvakrát, 
se dvěma dalšími problémy

Časový rozvrh //  
1. Sběr problémů v plénu: 10 min.
2. Vysvětlení úkolu: 5 min.
3. První kolo: 10 min. diskuze + 5 min. na její 
společné vyhodnocení
4. Druhé kolo: 10 min. + 5 min.
5. Třetí kolo: 10 min. + 5 min.
6. Diskuze v plénu: 15 min.

Pomůcky // Flipchart a popisovače

Trvání // 75 min.

vzdálenějších vyžaduje mnohem více energie. 
Tato teorie by mohla být velmi užitečná právě 
pro zakladatele komunity KPZ. KPZ je alterna-
tivní potravinový systém a jako takový přita-
huje zemědělce a spotřebitele, kteří se již dříve 
zajímali o ekologické zemědělství, biopotra-
viny či zdravý životní styl a jsou otevřeni ini-
ciativám založeným na komunitním principu. 
Lidé, kterým jsou tyto postoje vzdáleny (např. 
nakupují nejlevnější jídlo v supermarketech, 
nezajímá je zdravá výživa) se členy KPZ nesta-
nou, nebo je k jejich přesvědčení potřeba mno-
hem více energie. Teorie také pomáhá rozptýlit 
frustraci v případech, kdy organizátoři čelí ne-
spokojeným členům KPZ: chyba totiž nemusí 
být jen na straně zemědělce nebo organizátora. 
Nespokojený člen možná jen nezapadá do ko-
munity.

Více informací na:

https://amoebau.wordpress.com/what-is-amoeba/

https://www.youtube.com/watch?v=5ZUjLTff3js

  V každé zemi je možné najít příslušnou 
teorii, kterou lze použít při tvorbě komunity.
ing participant a number from 1 to 4. All participants 
who got 1 will be in the same group, those who got 2 
will form the next group and so on.

Společné hledání problematických situací může po-
moci snížit napětí a každý si při něm může uvědomit, 
že i ostatní mají své otázky, pochyby a obavy. Je 
užitečné, když účastníci mohou své obavy nahlas vy-
jádřit.

V další části cvičení se procvičuje role pomocní-
ka v rozhovoru. Je důležité, aby měl každý možnost 
hrát postupně všechny tři role (držitel problému, po-
mocník, posluchač). Toto cvičení může pomoci rozví-

https://amoebau.wordpress.com/what-is-amoeba/
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D5ZUjLTff3js
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2. Jak je důležité v komunitě 
rozdělit úkoly a odpovědnost

Varianta č. 1 – ŽIVÁ SOCHA
Cíl // Účastníci pochopí, že tvorba a rozvoj ko-
munity zahrnují konkrétní povinnosti a úkoly, 
které se nevyřeší samy, ale musí na nich někdo 
soustavně pracovat.

Obsah // Stavění živých soch. Účastníci zaži-
jí tlak při řešení mnoha úkolů najednou a po-
chopí, že je důležité rozdělit odpovědnost.

Metoda  // Živá socha, shrnutí poznatků v 
plénu a společné hledání řešení.

Popis aktivity // Lektor rozdělí účastníky 
do čtyř skupin a instruuje je, aby si představi-
li sochu, která bude znázorňovat tvorbu ko-
munity z pohledu zemědělce/koordinátora 
(překážky, úkoly, řešení). Každá skupina poté 
sochu ze svých členů postaví. Socha je živá, 
může se tedy hýbat a může mluvit. Nejde však 
o hranou scénku, pouze o sochu. Skupiny mají 
na promyšlení a stavbu sochy osm minut a mají 
také za úkol vymyslet pro ni název.

Každá skupina dostane 3-4  minuty na 
představení své sochy ostatním.

Poté, co se představí všechny sochy, 
následuje rekapitulace. Pomocník lektora zapi-

suje na  flipchart všechny úkoly, které byly 
během představení zmíněny.

Lektoři potom zahájí diskuzi a klade tyto 
otázky: „Jak jste se při této aktivitě cítili?“ „Jak se cítil 
zemědělec nebo koordinátor (pokud ve skupině byl), 
když měl zvládnout tolik úkolů najdenou?“ „Jaké ne-
jdůležitější úkoly vás napadaly?“  (Pomocník  lekto-
ra dále zapisuje na flipchart.) „Jaký závěr pro vás z 
tohoto cvičení plyne?“ a „Jak to všechno zvládnout a 
nezhroutit se? Co nebo kdo by mohl(o) pomoci?“

Pomůcky // žádné

Trvání // 40 min. (20 na sochu a 20 na di-
skuzi)

Varianta č. 2 –  
NÁLEPKOVÁNÍ
Cíl // Účastníci pochopí, že tvorba a rozvoj ko-
munity zahrnují konkrétní povinnosti a úkoly, 
které se nevyřeší samy, ale musí na nich někdo 
soustavně pracovat.

Obsah // Identifikace úkolů, které vyvstá-
vají při rozvoji komunity, a jejich lepení na 
zemědělce.

Metoda  // Práce v malých skupinách,  
diskuze.

Popis aktivity // Lektor rozdělí účastníky 
do čtyř skupin a požádá je, aby vybrali jednoho 
člena, který bude představovat hlavního koor-
dinátora nebo zemědělce v rámci KPZ. Ostatní 
členové skupin dostanou různobarevné samo-
lepicí čtvrtky papíru a zapisují na ně co nejvíce 
úkolů spojených s tvorbou komunity, na něž 
si vzpomenou. Zemědělec/koordinátor stojí 
uprostřed a ostatní na něj lepí svoje úkoly. Po-
lepeného zemědělce si potom mohou vyfotit :) 
Když se papíry ze zemědělce zase sundají, mo-
hou se vylepit podle kategorií na zeď nebo na 
flipchart a použít pro další cvičení.

Lektoři potom zahájí diskuzi a pokládá 
tyto otázky: „Jak jste se při této aktivitě cítili?“ „Jak 
se cítil zemědělec nebo koordinátor, když měl zvlád-
nout tolik úkolů najednou?“ „Jaké nejdůležitější úko-
ly vás napadaly?“ „Jaký závěr pro vás z tohoto cvičení 
plyne?“ a „Jak to všechno zvládnout a nezhroutit se? 
Co nebo kdo by mohl(o) pomoci?“

Pomůcky // Středně velké barevné lepicí 
bločky a fixy

Trvání // 40 min. (20 pro nálepkování 20 pro 
diskuzi).

ROZDĚLENÍ ÚKOLŮ

Cíl // Účastníci si uvědomí, že úkoly spojené s 
rozvojem komunity jsou náročné, ale je možné 
se o ně podělit s ostatními členy komunity nebo 
vlastní rodiny. Aktivita je také zaměřená na 
rozvoj schopnosti spolupracovat s druhými na 
řešení společných problémů.

Obsah // Seřazení úkolů, které jsou spo-
jeny s rozvojem komunity, podle důležitosti a 
nalezení způsobu, jak je rozdělit.

Metoda  // Samostatná práce, diskuze v plénu

Popis aktivity // Lektor zadá účastníkům 
úkol, aby si představili tři osoby, které by mohli 
požádat o pomoc při řízení rozvoje komunity ve 
svém KPZ. Může se jednat o konkrétní osobu, 
nebo o fiktivního budoucího člena. Účastníci by 
měli vybírat z členů vlastní rodiny, přátel atd. 
Nakonec napíší jména na lístečky.

Potom mají ke jménům přiřadit konk-
rétní úkoly – takové, o kterých si myslí, že by je 
dotyčný zvládl, že má k jejich splnění potřeb-
né schopnosti a že mu přinesou radost. Je do-
bré využít také seznam úkolů z předchozího 
cvičení.

Pomůcky // Středně velké barevné lepicí 
bločky a fixy

Trvání // 10 min.

Je důležité, aby účastníci pochopili, že 
nejsou sami, a našli úkoly, kterých se může 
ujmout někdo jiný. Pokud nikoho takového 
nemají, měli by si uvědomit, že je třeba někoho 
najít.

DOPORUČENÍ: Jak pomoci 
všem účastníkům, aby se rozmluvili
Pokud máte pocit, že někteří účastníci jsou příliš 
dominantní a jiní se do diskuze nezapojují, využijte 
otázky: směřujte je k těm účastníkům, kteří nejsou 
zvyklí mluvit před skupinou, a buďte trpěliví. Něk-
teří lidé jen potřebují více času, aby se vyjádřili.

jet schopnost aktivního naslouchání, která se bude 
velmi hodit v mnoha situacích při tvorbě komunity.

Všeobecně se má za to, že při řešení problému 
pomáhá už to, že o něm mluvíme, že si ho jasně 
zformulujeme a s někým se o něj podělíme. Role po-
mocníka může být rovněž velmi důležitá díky čerst-
vému pohledu zvenčí. Nezaujatý člověk může pomoci 
nápadem, na který bychom sami nepřišli.

2. Efektivní distribuce úkolů
Cíl // Účastníci se naučí lépe rozdělovat úkoly.
Obsah // Rozvíjení schopnosti distribuovat/
sdílet úkoly. Seznámení s principy a postupy.

Metoda  // Diskuze v plénu

Popis aktivity // Lektoři zahájí aktivitu 
otázkou: Jak nejlépe rozdělit úkoly?

Promýšlení, diskuze. Lektor může mít přip-
ravené náměty z příručky (Kapitola Dobrovol-
níci).

•	  Odhadněte potřebný čas.
•	 Jděte do podrobností a vysvětlete vše krok 

za krokem.
•	 Nastavte pravidla (např. co bude následo-

vat, pokud někdo zapomene splnit úkol).

1. Hledání úkolů, které je 
třeba rozdělit, a postupů, jak 
na to
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ZÁVĚR
Závěr dne

Doporučení

Je vhodné využít předchozí cvičení.

Pomůcky // Středně velké barevné lepicí 
bločky a fixy

Trvání // 20 min.

Cíl //Shrnutí poznatků za celý den. Hodno-
cení. Účastníci se cítí propojení.

Obsah // Diskuze ve skupině.

Metoda  // Diskuze v plénu, zpětná vazba

Popis aktivity // Lektor požádá všechny 
účastníky, aby odpověděli na následující otáz-
ky: Jak hodnotíte dnešní den? Jak jste se cítili? 
Co se vám nejvíce líbilo a co byste změnili?

•	 Použijte již existující pomůcky (zpravodaje, 
letáky, plakáty...).

•	 Máte-li zdroje, můžete pomoci s propa-
gačními materiály, které se mohou hodit 
novým koordinátorům (např. plakáty, trič-
ka).

Ten, kdo začíná, dostane do ruky 
klubíčko, a jakmile skončí, hodí ho někomu 
dalšímu, přičemž podrží začátek provázku. 
Další udělá totéž a provázek opět podrží v ruce. 
Na konci tedy vznikne pavučina.

Pomůcky // Klubíčko

Trvání // 30 min.

•	 Pozvěte více producentů a koordinátorů 
KPZ, osobní zkušenosti jsou nejlepší.

•	  Pokud se vám některé metody zdají příliš 
složité, zkuste jednodušší verzi. Přizpůsobte 
si program podle vlastních potřeb.

Podklady pro další studium
Elisabeth Henderson and Robin Van En: Shar-
ing the Harvest. A Citizen’s Guide to Commu-
nity Supported Agriculture, 2nd Edition, 2007

Collective of authors: A share in the harvest: 
an action manual to community supported ag-
riculture. 2. vydání. Dostupné online: https://
www.soilassociation.org/LinkClick.aspx?fileticket=-
gi5uOJ9swiI%3D&tabid=204.

Collective of authors: Community Supported 
Agriculture: A teaching programme for degree 
students, Soil Association. Dostupné online: 
http://www.soilassociation.org/LinkClick.aspx?fi-
leticket=ak3jUihtwrE%3D&tabid=204

Gergo Horvath: Community Supported Ag-
riculture, Getting your share, TVE 2013. Dos-
tupné online: http://issuu.com/tudatosvasarlok/
docs/community_supported_agriculture-get

 Školicí metody a teorie:

Marilyn Mehlmann, André Benaim: Learning 
for Change, Global Action Plan International: 
https://www.card.coop/gap/bookstore/books/learn-
ing-for-change.html

Marilyn Mehlmann, Olena Pometun: ESD Dia-
logues, Books on Demand, 2013: 
http://www.amazon.co.uk/Dialogues-Swedish-Edi-
tion-Marilyn-Mehlmann/dp/917569929X

•	 Pomáhejte dobrovolníkům radou.
•	 Organizujte pracovní skupiny.
•	 Nezapomeňte chválit.

Naučit se distribuovat úkoly je velice 
důležité – toto cvičení může pomoci zabránit 
mnoha  chybám a zajistí efektivní management 
komunity.

https://www.soilassociation.org/LinkClick.aspx%3Ffileticket%3Dgi5uOJ9swiI%253D%26tabid%3D204
https://www.soilassociation.org/LinkClick.aspx%3Ffileticket%3Dgi5uOJ9swiI%253D%26tabid%3D204
https://www.soilassociation.org/LinkClick.aspx%3Ffileticket%3Dgi5uOJ9swiI%253D%26tabid%3D204
http://www.soilassociation.org/LinkClick.aspx%3Ffileticket%3Dak3jUihtwrE%253D%26tabid%3D204
http://www.soilassociation.org/LinkClick.aspx%3Ffileticket%3Dak3jUihtwrE%253D%26tabid%3D204
http://www.soilassociation.org/LinkClick.aspx%3Ffileticket%3Dak3jUihtwrE%253D%26tabid%3D204
http://www.soilassociation.org/LinkClick.aspx%3Ffileticket%3Dak3jUihtwrE%253D%26tabid%3D204
https://www.card.coop/gap/bookstore/books/learning-for-change.html
https://www.card.coop/gap/bookstore/books/learning-for-change.html
http://www.amazon.co.uk/Dialogues-Swedish-Edition-Marilyn-Mehlmann/dp/917569929X
http://www.amazon.co.uk/Dialogues-Swedish-Edition-Marilyn-Mehlmann/dp/917569929X
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Modul č. 4: 
KPZ v praxi
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KPZ v praxi 

Cíl modulu

Metody

Účastník využije dovednosti a znalosti nabyté v předchozích modulech a 
bude zkoumat fungování konkrétního statku zapojeného v KPZ. Porozumí 
tématům, která se v rámci KPZ řeší: řízení organizace, plánování úrody, dis-
tribuce, hospodaření statku, komunikace mezi členy atd. Dostane odpově-
di na různé otázky, a bude tak lépe připraven založit vlastní KPZ. Setkání 
bude přínosné také pro hostitelský statek – ten získá důležitou zpětnou 
vazbu zvenčí a inspiraci pro svůj další rozvoj.

Čtvrtý modul představuje pokročilou část 
vzdělávacího programu zaměřeného na po-
tenciální i stávající členy KPZ. Předpokladem 
pro účast je základní povědomí o problemati-
ce KPZ nebo vlastní zkušenost člena či koor-

Modul je založen na neformálních učebních 
postupech se zvláštním důrazem na participa-
tivní učení všech účastníků. Jsou zde použity 

dinátora. Účastníci mají v tomto modulu 
příležitost vidět fungování konkrétního statku 
v systému KPZ, podělit se o vlastní zkušenosti 
a probrat otázky, které jsou důležité pro jejich 
vlastní projekt.

techniky jako sdílení zkušeností, mapování, 
tvorba mentálních map, kulaté stoly a diskuze.

Čas Aktivita Délka Obsah a metody Pomůcky

9:00-
9:40

1. Úvod, 
roze-
hřívací 
aktivity

40 min. 1. Krátké uvedení do programu, představení orga-
nizátorů a místa konání  (10 min.)
2. Představení zemědělců – hostitelů
3. Seznamovací kolečko (20 min.) O: Byli jste někdy 
na statku? Pokud ano, jmenujte jednu věc, kterou 
jste si odtud odnesli (myšleno fyzicky či duchovně). 
Co očekáváte od dnešního dne? Přihlašovací for-
mulář by měl obsahovat otázku, zda účastník někdy 
navštívil
a) jakýkoliv statek b) statek zapojený v KPZ c) 
statek, na němž se koná tento modul.  

Denní rozvrh 
(témata bez 
časových údajů 
kvůli větší flexi-
bilitě), jmenovky, 
zvýrazňovače, ži-
dle v kruhu (jsou-li 
k dispozici)

9:40-
09:50

2. Obraz 
KPZ

10 min. 1. Přihlášení účastníci dostanou za úkol (měl by 
být součástí pozvánky) zjistit základní informace 
o pořadatelském KPZ na internetu (webové stránky 
statku, facebook, instagram, twitter nebo jiné 
zdroje, na nichž se dá najít zmínka o statku) nebo 
od svých známých. Cílem je zachytit dojmy, které 
v účastnících zanechala návštěva faremních stránek 
či blogu, a dále zjistit, jaké informace účastníci 
dokázali najít a co jim chybělo.  
1. Lektor požádá účastníky, aby zapsali tři nej-
důležitější dojmy, které si odnesli z internetové 
prezentace statku, na štítky. Vše se přilepí na flip-
chart a využije se později k dalším aktivitám.

Samolepicí štítky, 
pro každého účast-
níka, psací potřeby

09:50-
10:20

3. Průz-
kum 
statku

30 min. 1. Účastníci se rozdělí do dvojic. (Rozdají se karty 
s obrázky zeleniny. Každý účastník hledá někoho 
se stejným obrázkem a utvoří s ním dvojici.) Každá 
dvojice má za úkol prozkoumat konkrétní místa na 
statku a své poznatky zaznamenat.

Dvojice dostanou seznam míst, která mají zk-
oumat. Do každého pole mají doplnit jedno slovo.

Pokud se modul koná na větším statku, 
nevhodném pro podobný průzkum, je možné tento 
čas využít k  exkurzi (bod č. 4) nebo k  jakékoli jiné 
vhodné aktivitě.

Seznam míst na 
statku, na něž 
by se účastníci 
měli podívat (pro 
každou dvojici) 
nebo tabulka 
těchto míst na 
flipchartu, papíry, 
psací potřeby

10:20-
10:40

Přestávka 20 min.

10:40-
12:00

4. 
Prohlídka 
statku 
s průvod-
cem

90 min. Prohlídka statku s průvodcem, uvedení do 
zemědělské problematiky (témata týkající se přímo  
KPZ se budou probírat později).
 
Poznámka: Pokud to podmínky umožňují, do-
poručuje se, aby si účastníci během prohlídky nas-
bírali suroviny na společný oběd.

Otázky pro 
zemědělce z mod-
ulu č. 2, seznam 
z aktivity č.  3, 
psací potřeby, koš, 
nůž

12:10-
13:10

Oběd 60 min. V ideálním případě by se měl oběd vařit společně 
(přinejmenším mohou účastníci připravit salát) 
z místních zdrojů nebo z potravin z jiného KPZ.Rozvrh čtvrtého modulu

Základní informace
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13:10-
13:50

5. Průz-
kum KPZ

40 min. Rozhovor se zástupcem (zástupci) hostitelského 
KPZ. Každý účastník si dělá vlastní poznámky, 
především o těchto tématech (nemusí pokrýt 
všechny, zaměří se především na ta, která jsou mu 
blízká):
- role a rozdělení práce
- setkávání, komunita
- plánování
- finance
- distribuce a logistika
- propagace (srovnání se zápisem na flipchartu 
z aktivity č. 2)
- silné a slabé stránky statku
- plánování úrody
 
Jedná se o základní sběr informací, které se násled-
ně použijí v aktivitách č. 6 a 7.

Seznam tem-
atických oblastí 
KPZ na flipchartu 
(role a rozdělení 
práce, komunik-
ace, setkávání, 
akce pro členy, 
plánování,  fi-
nance, distribuce, 
propagace…), flip-
chart s dojmy z ak-
tivity č. 2, papíry 
a psací potřeby

13:50-
14:30

6. Mapa 
KPZ

40 min. Účastníci se rozdělí do skupin po pěti až sedmi 
a mají za úkol vytvořit mentální mapu statku 
s použitím informací, které získali v předchozích 
aktivitách (konkrétně aktivita č. 5)

Jednoduchá 
mentální mapa 
ideálního statku 
v systému KPZ, pa-
píry pro flipchart, 
zvýrazňovače, 
samolepicí štítky

14:30-
15:00

Přestávka 30 min.

15:00-
16:00

7. Kulatý 
stůl

60 min. 1. Každá skupina představí svou mentální mapu 
z předchozí aktivity. Lektor hlídá čas.
2. Hostitel (zemědělec/koordinátor) mapy komen-
tuje a vybírá důležitá témata a spojení. Společně 
s účastníky pak hledá ideální a realistickou verzi 
mapy. 

Lektor diskuzi zaznamenává na flipchart, 
snaží se uspořádat informace a  nakonec shrne, jak 
by měla ideální i reálná verze vypadat.

 Účastníci mají příležitost zaplnit mezery ve 
svých poznatcích z  aktivit č. 5 a  6 a  získat zpětnou 
vazbu od lektora a zástupce domovského KPZ.

Mentální mapy 
z aktivity č. 
6, flipchart, 
zvýrazňovače, 
samolepicí štítky, 
mentální mapa 
KPZ

16:00-
16:10

8. Stud-
nice 
nápadů

10 min. Účastníci zapisují (každý zvlášť) svá poděkování, 
náměty a připomínky hostitelskému KPZ (statku).

Malé listy papíru, 
psací potřeby, koš 
nebo krabice na 
sbírání nápadů 
(hodí se například 
provaz k zavěšení 
nápadů na strom)

16:10-
16:40

9. Hod-
nocení 
a závěry

30 min. Účastníci odpovídají na otázku „Splnilo dnešní 
školní vaše očekávání?“ tím, že se staví na dvě stra-
ny pomyslné osy (spokojen–nespokojen). Poté mají 
školení verbálně i neverbálně zhodnotit. Nakonec 
se oba nejzazší konce spojí a z řetězu se stane kruh 
(čímž se symbolicky vyjádří, že dobré i špatné je jen 
opačnou stranou téže mince).

Lektor může už na začátku dne zdůraznit, 
které aktivity budou nejdůležitější, a  sdělit účast-
níkům, že je budou na konci hodnotit.

Na závěr představí lektor účastníkům 
možnosti zapojení do sítě KPZ a  nabídne jim další  
vzdělávací aktivity. Každý si odnese seznam námětů, 
jak v KPZ pokračovat (stát se členem sítě, účastnit se 
setkání KPZ včetně těch celoevropských, zorganizo-
vat vlastní školení apod.) – na papíře nebo v e-mailu.

Leták s náměty 
„Jak pokračovat 
v rozvoji KPZ“

Popis aktivit 
Aktivita č.  1 – Úvod, rozehřívací aktivity
Cíl // Účastníci se seznámí s plánovaným den-
ním rozvrhem, organizátory a zástupci hosti-
telského KPZ. Představí se navzájem, vyjádří 
svá očekávání a podělí se o předchozí zkušeno-
sti s návštěvami farem (v KPZ).

Obsah // Seznámení s denním rozvrhem, 
představení organizátorů a hostitelského stat-
ku. Očekávání účastníků.

Metoda // Prezentace, diskuze v kruhu

Popis metody // Jeden z organizátorů 
seznámí účastníky s denním rozvrhem (10 
min.), další představí hostitelskou KPZ společně 
s jejím zástupcem (10 min). Následuje aktiv-

ita v kruhu, při níž účastníci sdělují svá jmé-
na, očekávání a zkušenosti či dojmy z návštěv 
dalších KPZ (20 min.).

Pomůcky // Jmenovky, zvýrazňovače, židle v 
kruhu, seznam témat na tabuli

tRVÁNÍ // 40 min.

Zdroje // žádné
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Aktivita č.  2 – Obraz KPZ

Aktivita č.  3 – Průzkum statku

Aktivita č.  4 – Prohlídka statku s průvodcem

Aktivita č.  5 – Průzkum KPZ

Cíl // Účastníci se seznámí s problematikou 
(internetové) prezentace statku v KPZ.

Obsah // Účastníci sdílejí dojmy, které získali 
z internetových prezentací hostitelského statku 
(webové stránky statku, facebook, instagram, 
twitter nebo další stránky obsahující informace 
o statku).

Metoda // Sdílení zkušeností

Popis metody // Přihlášení účastníci dosta-
nou za úkol (měl by být součástí pozvánky) zjis-
tit základní informace o pořadatelském KPZ 
na internetu nebo od svých známých. Cílem je 
zachytit dojmy, které v účastnících zanecha-

Cíl // Účastníci podniknou vlastní průzkum 
statku.

Obsah // Prohlídka statku zapojeného v KPZ; 
celkový dojem, průzkum konkrétních míst.

Metoda // Vlastní průzkum

Popis metody // Účastníci se rozdělí do dvo-
jic a dostanou za úkol zaznamenat své poznatky 
z průzkumu konkrétních míst na statku. Dvo-
jice dostanou seznam míst (nebo si ho přečtou 
na flipchartu), která mají zkoumat. Do každého 
pole (např. pole, květinové záhony, sad, sklado-
vací prostory, včelín atd.) mají doplnit alespoň 
pět slov. 

Cíl // Účastníci se seznámí s modelem KPZ, 
který zatím poznali jen v teorii. Nyní se tedy 
budou moci přesvědčit, co znamená být 
zemědělcem v KPZ a jaké nároky to s sebou 
přináší. Získají přehled o fungování konkrét-
ního statku.

Obsah // Krátký všeobecný úvod: stručná 
historie statku a KPZ, plocha pozemků, počet 
členů apod., pro základní orientaci. Každoden-
ní fungování statku s důrazem na zvláštnosti 
v rámci KPZ (např. plánování úrody pro členy, 
nastavení velikosti podílu a ceny atd.) a eko-
logicky udržitelný způsob hospodaření (meto-
dy a nástroje ekologické produkce, její klady 
a zápory) i komunitní aspekt vedení statku v 
KPZ (organizace práce dobrovolníků, vybavení 
pro členy – např. přístřešek, toalety, kuchyně 
apod.).

Lze také použít prezentaci na zajímavé 
téma, jako například plánovač úrody nebo 
tradiční osivo. Viz Příloha č. 1 – Plánovač úro-
dy a č. 2 – Tradiční postupy v ekologickém 
zemědělství.

Cíl // Účastníci získají přehled o organizaci 
hostitelského KPZ a seznámí se s všeobecně 
uznávanými klíčovými prvky úspěšného fun-
gování podobné komunity.

Obsah // Sběr informací týkajících se fun-
gování statku podle témat zahrnutých v před-
chozích modulech (především v Modulu č. 2).

Metoda // Diskuze se zodpovědnou osobou 
(osobami)

la návštěva faremních stránek či blogu, zjistit, 
jaké informace dokázali najít a také co jim chy-
bělo. Nejdůležitější pozitivní informaci zapíší 
na zelený štítek, negativní na červený. Štítky se 
přilepí na flipchart a zařadí do skupin podob-
ně jako v aktivitě č. 5 (Průzkum KPZ), aby se o 
nich mohlo diskutovat se zástupci hostitelské 
ho statku.

Pomůcky // Samolepicí štítky, psací potřeby, 
flipchart

TRVÁNÍ // 10 min.

ZDROJE // žádné

Pokud se modul koná na větším statku, je 
možné tento čas využít k exkurzi (bod č. 4) nebo 
k jakékoli jiné vhodné aktivitě.

Pomůcky // Seznam míst na statku, na něž by 
se účastníci měli podívat (pro každou dvojici) 
nebo tabulka těchto míst na flipchartu, papíry, 
(pro každou dvojici), psací potřeby

Trvání // 30 min.

Zdroje // žádné

Účastníci zapisují (každý zvlášť) svá 
poděkování, náměty a připomínky hosti-
telskému KPZ (statku).

Metoda // Prohlídka s průvodcem 

Popis metody // Prohlídka statku s výkladem 
zemědělce. Hostitel účastníkům představí 
specifika svého statku a lektor uvádí informace 
do širších souvislostí (podle předchozích mod-
ulů). Kromě toho nabádá účastníky, aby si děla-
li poznámky a kladli dotazy. Je důležité účast-
níkům připomínat, aby zaznamenávali důležité 
informace i vlastní zkušenosti z prohlídky.

Pomůcky // Otázky pro zemědělce z modulu 
č. 2, seznam z aktivity č. 3, psací potřeby, košík, 
nůž

Trvání // 90 min.

Zdroje // Visit my farm: a toolkit for farmers 
leading educational visit, Farming and Coun-
tryside Education. Dostupné na: http://www.
visitmyfarm.org/farmers-resources/download/232_
eb08b9841959ba9198667028fdd983fd

Popis metody // Účastníci se buď společně, 
nebo ve skupinách zúčastní rozhovoru se 
zástupcem (zástupci) hostitelského KPZ. Jejich 
úkolem je klást vlastní otázky a zaznamenat (i 
písemně) důležité informace z následujících 
oblastí:

- role a rozdělení práce

- komunikace, setkávání, akce pro členy

- plánování

http://www.visitmyfarm.org/farmers-resources/download/232_eb08b9841959ba9198667028fdd983fd
http://www.visitmyfarm.org/farmers-resources/download/232_eb08b9841959ba9198667028fdd983fd
http://www.visitmyfarm.org/farmers-resources/download/232_eb08b9841959ba9198667028fdd983fd
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- finance

- distribuce

- propagace

Tato aktivita předchází tvorbě mentální 
mapy KPZ (vysvětlit účastníkům).

Pomůcky // Seznam tematických oblastí KPZ 
na flipchartu (role a rozdělení práce, komunik-

ace, setkávání, akce pro členy, plánování, fi-
nance, distribuce, propagace…), flipchart s do-
jmy z aktivity č. 2, papíry a psací potřeby

Trvání // 60 min.

Zdroje // žádné

Aktivita č.  6 – Mapa KPZ
Cíl // Účastníci si pro sebe utřídí získané in-
formace z aktivity č. 5 a znázorní je graficky.

Obsah // Účastníci se rozdělí do tří skupin a 
mají za úkol vytvořit mentální mapu statku s 
použitím informací, které získali v předchozích 
aktivitách (konkrétně aktivita č. 5). Poté mají 
jednotlivé informace propojit podle modelu, 
který jim byl představen na začátku cvičení.

Metoda // Mentální mapování ve skupinách

Popis metody // Pěti- až sedmičlen-
né skupiny (smíšené skupiny zemědělců a 
spotřebitelů) dají dohromady všechny infor-
mace získané v předchozích aktivitách a každou 
z nich zapíší na papírek. Je důležité, aby zapsaly 
jak základní informace, tak všechny detaily. V 
druhé fázi spojí informace do logických skupin, 
které pojmenují a navzájem propojí. Pokusí se 
také tato propojení pojmenovat. V této fázi lze 
používat grafické symboly a obrázky.

Pomůcky // Jednoduchá mentální mapa 

ideální statku v systému KPZ, papíry pro flip-
chart, zvýrazňovače, samolepicí štítky

Trvání // 40 min.

Zdroje // 

Try Mind Mapping 
https://mrexham.files.wordpress.com/2013/05/try-
mind-mapping.jpg

How To Mind Map 
https://station1.highcliffe.dorset.sch.uk/intra/
learn%5Crevision%5Cresources%5Cmmhowto.png

Example - Global Warming Prevention 
http://www.sswm.info/sites/default/files/toolbox/
GENOVESE%202011%20Mind%20Map%20Cli-
mate%20Change.jpg

Aktivita č.  7 – Kulatý stůl

Aktivita č. 8 – Studnice nápadů

Cíl // Účastníci mají nyní příležitost zaplnit 
mezery ve svých poznatcích z aktivit č. 5 a 6 a 
získat zpětnou vazbu od školitele a zástupce 
domovského KPZ.

Obsah // Všechny aspekty fungování stat-
ku v systému KPZ jsou navzájem propojeny, 
přičemž tyto vazby se mohou významně lišit 
statek od statku. Některá spojení však platí 
obecně – účastníci by je měli právě nyní iden-
tifikovat. Grafické znázornění pomůže jejich 
lepšímu pochopení a upevnění. 

Kulatý stůl uzavírá řadu tří aktivit, v 
nichž se tato spojení probírají. Má za úkol najít 
obecně platné závěry a pomoci účastníkům vyt-
vořit ideální mentální mapu KPZ.

Metoda  // Skupinová prezentace a diskuze u 
kulatého stolu. 

Cíl // Účastníci dostanou příležitost zan-
echat zprávu hostitelskému KPZ (zemědělci, 
členům), zapsat náměty, na něž by se nemělo 
zapomenout, a vyjádřit myšlenky, které nechtě-
jí ostatním říkat nahlas.

Obsah // Po celém dni stráveném na statku 
vyzve lektor účastníky, aby tu zanechali svou 
stopu v podobě zprávy pro hostitele. Na papír 
mají zapsat poděkování, nápady, pocity a do-
poručení (po jednom na každý lístek), která by 
mohla být pro statek užitečná, ale účastník je 
nechce říkat nahlas. Po pěti minutách se lístky 
vyberou do košíku nebo krabice a skupina je 
společně předá zástupcům statku/KPZ.

Metoda // Individuální reflexe

Popis metody // Každá skupina představí 
svou mentální mapu z předchozího cvičení. 
Lektor hlídá čas. Hostitel (zemědělec/koor-
dinátor) mapy komentuje a vybírá důležitá 
témata a spojení. Společně s účastníky pak 
hledá ideální a realistickou verzi mapy. Lek-
tor diskuzi zaznamenává na flipchart, snaží se 
uspořádat informace a nakonec shrne, jak by 
měla ideální i reálná verze vypadat.

Pomůcky // Mentální mapy z aktivity č. 6, 
flipchart, zvýrazňovače, samolepicí štítky, 
mentální mapa KPZ

Trvání // 60 min.

Zdroje // Žádné

Popis metody // Účastníci zapisu-
jí (anonymně) svá poděkování, náměty a 
připomínky hostitelskému statku na papíry. Ty 
potom putují do krabice nebo do košíku, který 
se nakonec předá zástupcům statku. Lektor in-
struuje účastníky, aby poznámky formulovali 
pozitivně.

Pomůcky // Malé lístky papíru, propisky, 
košík nebo krabice pro sběr nápadů (vhodný je 
také provaz k zavěšení lístků na strom)

Trvání // 10 min.

Zdroje // Žádé

https://mrexham.files.wordpress.com/2013/05/try-mind-mapping.jpg
https://mrexham.files.wordpress.com/2013/05/try-mind-mapping.jpg
https://station1.highcliffe.dorset.sch.uk/intra/learn%255Crevision%255Cresources%255Cmmhowto.png
https://station1.highcliffe.dorset.sch.uk/intra/learn%255Crevision%255Cresources%255Cmmhowto.png
http://www.sswm.info/sites/default/files/toolbox/GENOVESE%25202011%2520Mind%2520Map%2520Climate%2520Change.jpg
http://www.sswm.info/sites/default/files/toolbox/GENOVESE%25202011%2520Mind%2520Map%2520Climate%2520Change.jpg
http://www.sswm.info/sites/default/files/toolbox/GENOVESE%25202011%2520Mind%2520Map%2520Climate%2520Change.jpg
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Aktivita č.  9 – Hodnocení

Aktivita č.  10 – Závěr

Cíl // Účastníci zhodnotí důležité aktivity 
dnešního dne.

Obsah // Účastníci odpovídají na otázku 
„Splnilo dnešní školní vaše očekávání?“ tím, že 
se staví na dvě strany pomyslné osy (spokojen–
nespokojen). Poté mají školení verbálně i never-
bálně zhodnotit. Nakonec se oba nejzazší konce 
spojí a z řetězu se stane kruh (čímž se symbol-
icky vyjádří, že dobré i špatné je jen opačnou 
stranou téže mince).

Lektor může už na začátku dne zdůraz-
nit, které aktivity budou nejdůležitější, a sdělit 
účastníkům, že je budou na konci hodnotit.

Metoda // Vyjádření vlastního názoru 

Cíl // Účastníci se seznámí s možnostmi zapo-
jení do KPZ na národní i mezinárodní úrovni.

Obsah // Na závěr představí lektor účast-
níkům možnosti zapojení do sítě KPZ a nabídne 
jim další  vzdělávací aktivity. Každý si odnese 
seznam námětů, jak v KPZ pokračovat (stát se 
členem sítě, účastnit se setkání KPZ včetně těch 
celoevropských, zorganizovat vlastní školení 
apod.) – na papíře nebo v e-mailu.

Metoda // Prezentace (ústní nebo na flip-
chartu)

Popis metody // Lektor představí myšlenou 
osu a oba její konce (nejvíce pozitivní a nejvíce 
negativní). Každý účastník si má zodpovědět 
otázku „Splnilo dnešní školní má očekávání?“ 
a zaujmout místo na ose přesně podle své 
odpovědi. Když jsou všichni seřazeni, mají pos-
tupně sdělit svou odpověď ostatním (verbálně 
či neverbálně).

Pomůcky // žádné

Trvání // 20 min.

Zdroje // Žádné

Popis metody // Lektor představuje možno-
sti zapojení do KPZ po skončení školení.

Pomůcky // Leták s náměty „Jak pokračovat v 
rozvoji KPZ“ a/nebo e-mail

Trvání // 10 min.

Zdroje // Žádné

Přílohy
Příloha č. 1 – Prezentace „Tradiční 
metody používané v ekologickém 
zemědělství“

Cílová skupina // Producenti v KPZ, pro-
ducenti, kteří se o KPZ zajímají, spotřebitelé 
zapojení v  KPZ a lidé, kteří si chtějí pěstovat 
vlastní jídlo bez chemie.

Je dobré počítat s tím, že certifikovaní 
bioproducenti budou mít sklon používat spíše 
zavedené postupy ekologického zemědělst-
ví, které se nemusejí nutně krýt s tradičními 
metodami..

Obsah // Prezentace ekologického zemědělce 
zaměřeného na tradiční metody s důrazem na 
následující témata:

•	 Konvenční osivo – bioosivo – tradiční 
osivo

•	 Tradiční metody ochrany půdy a dodávání 
živin

•	 Tradiční osivo – péče o semena před setím
•	 Tradiční metody boje proti chorobám.

Po prezentaci mají účastníci možnost 
klást dotazy, které se týkají problémů, na něž 
narazili na zahradě. Mohou se také s ostatními 
podělit o své zkušenosti s tradičními metoda-
mi.

Je vhodné vyzkoušet si některé metody 
přímo na zahradě.

Metoda // Přednáška a diskuze

Pomůcky // Prezentace v Powerpointu

Trvání // 90 min.



70 71

Zapoj se do KPZ! 
Příručka školitele
Vydáno v roce 2016 v rámci mezinárodního projektu Zapojte se do KPZ!, fi-
nancovaného Evropskou unií pod záštitou programu Erasmus+. Realizováno 
v partnerství s těmito organizacemi:

TVE, www.tve.hu 
CRIES, www.cries.ro 
URGENCI, www.urgenci.net 
PRO-BIO LIGA, www.probioliga.cz 

Překlad: Hana Bernardová (Modul 1), Jan Kotěra (Modul 2-4)
Jazyková korektura: Jan Kotěra, Kateřina Kotěrová
Grafický design a ilustrace: Kateřina Pařízková, CRIES

Všechny fotografie a vyobrazení v této publikaci jsou majetkem 
výše uvedených stran (není-li uvedeno jinak). 

Tato publikace byla vydána pod licencí Creative commons: 

Vyloučení odpovědnosti: Informace uvedené v této příručce jsou poskyt-
nuty v  dobré víře a  jsou platné k  prosinci 2016. Měly by však být používány 
výhradně jako vodítko při přípravě výukových materiálů a  za žádných 
okolností na ně nelze spoléhat jako na závazné informace o platné legisla-
tivě či praxi. Projekt byl realizován za finanční podpory Evropské komise. 
Obsah tohoto dokumentu odráží výhradně názory autorů a  Komise není 
za zde uvedené informace odpovědná.

Autoři:  Zsófia Perényi, Morgane Iserte, Georgiana Păun, Mihaela Vetan,    
                       Jan Valeška, Petr Dolenský, Tereza Jursová, Kateřina Pařízková



72


